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A'RAF SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Bu sure adını 46-47. ayetlerde geçen el-a'raf'tan almakta¬ 
dır. 

Nüzul Zamanı: Surede anlatılan konular hakkında yapılacak dik¬ 
katli bir İnceleme bu sure İle En am suresinin hemen hemen aynı za¬ 
manda, yani Hz. Peygamber in (s.a.) Mekke'de geçen hayatının son 
yıllarında nazil olduklarını gösterir. Ancak hangisinin daha önce 
geldiği kesin olarak bilinmemekte. Her halükârda. En am ve A'raf 
surelerinin ele aldıkları konular ve anlatım biçimleri arasındaki ben¬ 
zerlik, bu iki surenin de aynı döneme ait olduklannı açıkça ortaya 
koymaktadır. İkisi de aynı tarihsel arka-plana sahip olduklarından, 
okuyucu En am suresinin mukaddimesini de göz önünde bulundur¬ 
malıdır. 

Konu: Surenin ana konusu, dikkat çekici bir üslûpla, "Hz. Mu- 
hammede (s.a.) gönderilen 'İlâhî Tcbliğ'e çağn "rıdır. Bu, Hz. Pey¬ 
gamber in (s.a.) Mekkelilere yaptığı uzun süren nasihatleri netice¬ 
sinde, onlar üzerinde bir tesir görülmemesi nedeniyledir. Hatta on¬ 
lar, Peygamber in (s.a.) davetine karşı adeta sağır bir kulak kesilmiş¬ 
ler ve o kadar inatçı, o kadar vurdumduymaz olmuşlardı ki, neticede 
Hz. Peygambere (s.a.), yalnızca Mekkelilerle uğraşmayı bırakıp baş¬ 
ka insanlara da yönelmesi emrolunmuştu. Bundan dolayı Mekkeli¬ 
lere İlâhî Daveti kabul etmeleri için sürekli çağrıda bulunulmasının 
yanında, daha önceki kavimlerin, peygamberlerine karşı takındıkla¬ 
rı yanlış tavırlarının sonuçlan sert bir dille anlatılarak, bu hususa 
dikkatleri çekilmektedir. (O vakitte Hz. Peygamber Mekke'den hicret 
etmek üzereydi.) Hitabın sonuç bölümü, Hz. Peygamber in ileride 
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kendileriyle ilişkiler içinde olacağı Ehl-i Kitab a yöneltilmektedir. 
Bu, hicret vaktinin artık yaklaşmakta olduğunun, "mesaj in Önceki¬ 
lerde olduğu gibi sadece kendi kavmine münhasır kalmayıp bütün 
insanlığa yayılacağının ifadesi idi. 

Yah udilere hitab edildiğinde, onlann peygamberlik müessesesine 
karşı münafıkça tutumlarının sonuçlarına işaret edilmektedir. 
Çünkü onlar sözle Hz. Musa’ya inandıklarını söylüyorlar, yalandan 
ibadet ediyorlar, fakat gerçekte onun öğretisine karşı gelerek ve ita- 
attan kaçındılar. Bütün bu tavırlarının neticesi olarak, alçaklık ve 
rezillikle suçlandılar. 

Surenin sonunda, Hz. Peygamber ve ona uyanlara. İslam'ın tebliğ 
vazifesini hikmetlice yapabilmeleri için, bazı talimatlar verilmekte¬ 
dir. En önemlisi; muhaliflerin tahriklerine karşılık verme konusun¬ 
da, kendilerini tutma ve sabretme hususuydu. Aynca, hislerin etki¬ 
siyle, hedeflerine zarar verecek herhangi bir yanlış adımın atılma¬ 
ması tavsiye edilmektedir. 

ÖZET 

Ana Fikir: İlâhî Çağn’ya Davet. 

Konular ve birbirleriyle alâkalan 
I- 10 Bu bölümde; bütün insanlar, Hz. Muhammed (s.a.) vasıtasıy¬ 

la, kendilerine gönderilmiş olan Mesaj i izlemeye davet edilmekte ve 
bunu reddedişin sonuçlan hakkında da uyanlmaktalar. 

II- 25 Hz. Adem in hikâyesi, onun zürriyetinin, şeytanın tuzakları¬ 

na karşı uyanlması gayesiyle nakledilmektedir. Çünkü Şeytan, (Hz. 
Adem ve Havva örneğinde de görüldüğü gibi) her an onlan saptırma¬ 
ya hazırdır. 

26-53 Bu bölüm; bazı İlâhi talimatlan ve bunlann Şeytan ın tali¬ 
mattan ile olan zıdlıklannı içermekte olup her ikisinin sonuçlannın 
ve meyvelerinin bir resmi çizilmektedir. 

54-58 Yeri, göğü ve onlarda olan herşeyi yaratan Allah tarafından 
gönderildiği için bu mesaj a uyulmalıdır; o mesaj ki; O'nun, kuru 
toprağı diriltmek için indirdiği yağmura benzer. 

59-171 Bazı meşhur Peygamberlerin -Nuh, Hud, Salih, Lut, Şuayb, 
Musa- (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) hayatlanndan olaylar, bu 
İlâhî Çağnyı reddedişin kötü sonuçlannı gözler önüne sermek için 
verilmekte, ve yine bu maksadla, Hz. Muhammed’in (s.a.) azabtan 
kurtulmalan için yaptığı, daveti kabullenme ve izlemeye- çağn, hi- 
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tap ve konuşmalan nakledilmektedir. 
172-174 Bir önceki bölümün sonunda. Israiloğullan ile yapılmış 

antlaşmadan bahsedilirken, tüm insanlığa daha en başta Adem'in 
Allah'ın halifesi olarak atandığı zaman yapılan sözleşmeye münasip 
bir şekilde telmihte bulunularak, onun zürriyetinden gelen bütün 
insanların verilen o ahdi hatırlaması ve Hz. Peygamber tarafından 
kendilerine sunulan Mesaj’ı kabul edip izlemeleri gerçeğine dikkat 
çekilmektedir. 

175-179 Mesaj hakkında bilgisi olduğu halde buna aldırış etmeyen 
insanın örneği, bu çağnyı bâtıl addedenlere bir ihtar olsun diye veril¬ 
mektedir. Mesajı tanımak için bütün kapasitelerini kullanmaya teş¬ 
vik edilmekteler. Aksi halde cehennem onların kalacağı yer olacak¬ 
tır. 

180-198 Surenin bu sonuç kısmında. Mesaj ı anlamak için meleke¬ 
lerini doğru dürüst kullanamayanların bazı sapkınlıklarına değinil¬ 
mekte, bu kimseler uyarılmakta ve Hz. Peygamber in çağrısına karşı 
gösterdikleri düşmanca tutumların ciddi sonuçlan konusunda 
bunlara ikazda bulunulmaktadır. 

199-206 Sonuçta, Hz. Peygambere ve Ona uyanlara, davete karşı 
gelen ve ondan yüz çevirenlere karşı takmmalan gereken tavırlar 
hususunda bazı talimatlar verilmektedir. 
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sıkıntı2 olmasın. Onunla kafirleri korkutman ve müminlere de bir öğüt 

olmak üzere sana indirildi.3 

AÇIKLAMA 

1. "Kitap'tan murad burada, bu suredir yani A raf suresidir. 
2. Yani. "Bunu insanlara, korkmadan, çekinmeden ve muhalii 

olacakların nasıl bir tepkide bulunacaklanna zerre kadar aldırma¬ 
dan ulaştır. Bırak onlar istedikleri gibi karşı çıksınlar, alaya alsınlar, 
küçük görsünler, isterlerse ellerinden geleni ardına koymadan düş¬ 
manlıklarını yapsınlar! Fakat sen bu daveti ulaştırmak, hiçbir korku 
ve sıkıntı duymadan anlatmaksın". 

Tereddüt etmek, çekinmek anlamına gelen " Z*" " sözcüğünün, 
lugattaki karşıkğı içinden geçilmesi zor, sık çalılık demektir. O tak¬ 
dirde metin, mecazi olarak şu anlama gelir: "Muhalefet ve engeller 
karşısında, davan yolunda, daha fazla ilerleyemediğinden ötürü 
kalbinde herhangi bir sıkıntı ve darlık bulunmasın." Aynı husus. 
Hicr: 97'de şöyle ifade edilmektedir. "Onların (senin tebliğine karşı) 
dediklerinden göğsünün daraldığını (canının sıkıldığını) şüphesiz bili¬ 
yoruz". Ve yine Hud: 12'de "...Davetine cevap olarak, onların 'Neden 
O’na bir hazine indirilmedi, niçin O'nunla bir melek gelmedi' demeleri 
yüzünden canın sıkılacak ve Allah'ın sana vahyettiğinden bazısını terk 

mi edeceksin?" denilmektedir. 
3. Ayet, bu surede işlenen ana konunun Hz. Peygamber in (s.a.) 

davetini reddedişin sonuçlan hakkında insanlan ihtar ve umursa¬ 
mazlan da kendi kovuklarından çıkarmak, uyandırmaktır. Bu mü¬ 
nasebetle ayet, kâfirlere bir ikazda bulunurken müminlere de Hz. 
Peygamber in (s.a.) getirdiği davetin sorumluluklarını hatırlatmak¬ 
tadır. 
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3 Rabbinizden size indirilene uyun, O'ndan başka velilere3 4 uymayın. 
Ne az da öğüt alıyorsunuz? 

4 Biz nice ülkeleri yıkıma uğrattık. Geceleri uyurlarken ya da gündü¬ 
zün dinlenirlerken bizim zorlu azabımız onlara geliverdi. 

5 Zorlu azabımız onlara geliverince yakarabildikleri: "Biz gerçekten 
zulme sapanlardandık" demelerinden başka olmadı.5 

6 Andolsun, kendilerine (peygamber) gönderilenlere soracağız6 ve 
onlara gönderilenlere (peygamberlere) de elbette soracağız.7 

7 Andolsun, (yapıp-etmelerini) onlara bir ilimle mutlaka haber vere¬ 
ceğiz. Ve biz gaibler (onlardan uzakta olan habersizler) de değildik. 

8 O gün tartı haktır.8 Kimin tartılan ağır basarsa, işte kurtulanlar on- 
lardır. 

AÇIKLAMA 

4. Bu surenin ana konusu budur. Ayet, insanlan, Allah'ın elçisi 
aracılığıyla göndermiş olduğu hidayeti kabule davet ediyor. Çünkü 
insanın, kendisi hakkındaki ve alem hakkındaki gerçek bilgiyi yal¬ 
nızca bu verebilir, hayatının gerçek amacı ve konusunu ona yalnız 
bu anlatır ve ahlakını, toplumsal hayatını, kültür ve medeniyetini 
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üzerine bina edeceği prensipleri ona, ancak bu kılavuz öğretebilir. 
İnsan, kendisine rehber olarak yalnız Allah'ı tanımalı ve kılavuz ola¬ 
rak da peygamberleri aracılığıyla göndermiş olduğu irşadı takip et¬ 
melidir. Ayet, irşad için Allah tan başkasına yönelmenin temelde 
yanlış olduğu, çünkü bunun her zaman hezimetle sonuçlandığı ve 
kaçınılmaz olarak hüsrana götüreceği konusunda ikazda bulu¬ 
nur. 

Burada "evliya" (veliler) kelimesi, insanoğlunun ister övsün, ister¬ 
se yersin veya ister "veli" olarak kabul ettiğini, isterse etmediğini söy¬ 
lesin, Allah'ın yerine kendisine tabi olduğu herkes için kullanılmış¬ 
tır. (Daha fazla açıklama için bkz. Şura an: 6.) 

5. Yani, "Allah'ın irşadından aynlıp başka yollara sapan ümmet¬ 
lerden iyi bir ders alabilirsin ki onlar en sonunda dünyanın başına 
iğrenç bir belâ haline geldiler ve Allah'ın gönderdiği bir afetle ortadan 
yok olup, temizlendiler." 

"Şüphesiz ki biz zalim kimselerdik" ibaresi burada, iki hususta 
ikaz vazifesini görmek üzere delil olarak getirilmiştir. Birincisi; "Veri¬ 
len sürenin bitiminde, bir kimsenin yaptığı hatayı itiraf etmesi ve 
pişmanlık duyması, artık tamamiyle faydasızdır. Eğer insanlar ken¬ 
dilerine tanınan sınırlı vakti kayıtsızlık içinde geçirir ve kendilerini 
Hakk a davet eden kimsenin ikaz ve tavsiyelerine karşı kulaklarını 
kapatırlarsa fert ve toplum olarak tam bir akılsızlık göstermiş olduk¬ 
ları apaçık ortaya çıkar. Tavırlarının ne kadar korkunç olduğunu 
ancak Allah'ın azabı onları kuşattığı zaman anlarlar." 

İkincisi; "Hadlerini aşmış ve kendilerine aynlan sürenin sonuna 
gelmiş nice insan ve toplumlann, Allah'ın bir felâketi ile helâk oluş¬ 
larının örneklerini bizzat siz gördünüz. Yine siz, onların başına böyle 
bir felâket geldikten sonra, ondan kurtulmak için hiçbir çıkar yolun 
olmadığını da gördünüz. Bu, devamlı tekrarlanan tarihi bir gerçek 
olduğu halde, neden bir insan, aym hatayı tekrar tekrar işler de, töv¬ 
be etmek için, hiçbir nedametin yarar sağlamayacağı ve sadece ke¬ 
der ve pişmanlık getireceği bir son anı bekler durur." 

6. "Soracağız" ifadesi ile kıyamet günündeki "hesap" kastolunmak- 
tadır. Kötü kişi ve toplumlar tarafından işlenen suçların, bu dünya 
hayatında, hakiki bir şekilde cezalandırılmasının mümkün olma¬ 
ması, insanların ahirette hesaba çekilecekleri gerçeğinin kesin bir 
delilidir. Dünyada sadece, daha fazla kötülük yapmaya fırsat verme¬ 
mek için bir suçlu tevkif ve hapsedilerek daha fazla suç işlemesine 
engel olunabilir. Gerçek cezalandırma ahirette olacaktır. İnsanlık 
tarihinde vukubulan İlahî felâketlerin çokluğu, insanın akima esti¬ 
ğini yapmak için başıboş bırakılmadığı gerçeğini vurgulamaktadır. 
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Onun üstünde, muayyen bir noktaya kadar gitmeye müsade eden 
mutlak bir Hakim vardır. Böyle bir noktaya daha varmadan bu güç, 
insanı kötü yollardan vazgeçirtecek şekilde birbiri arkasından uya¬ 
nlarda bulunur. Eğer bunlara kulak vermezse o zaman insanoğlu, 
kötü davranışlanna son veren ani bir felâketle cezalandınlır. Şimdi 
biz, bu kaçınılmaz gerçeklerin ışığı altında, ciddi olarak düşünür¬ 
sek, evrenin tek Hakimi nin, bu gibi suçlulan hesaba çağınp onlara 
nihaî adaleti uygulayacağı neticesine vannz. Bu ayetteki uyan, da¬ 
ha önce geçen ayetlere dayandığı ve bunun önceki ayetlerin bir neti¬ 
cesi olduğunu göstermek için "Fe" (Bu sebepten) edatı ile başlamak¬ 
tadır. 

7. Bu, ahirette peygamberliğin yargılama için temel bir ölçü olaca¬ 
ğını gösterir. Bir taraftan peygamberlere, daveti insanlara ulaştınr- 
ken neler yapacaklan sorulurken diğer taraftan kendilerine davet 
gelenlere, ona karşı nasıl davrandıklan, bunu nasıl karşıladıkları 
hakkında sorular sorulacaktır. Kendilerine tebliğ ulaşmayan insan 
ve cemiyetlerin durumlarına gelince; bunların hangi ölçüye göre 
yargılanacaklarını Kur an söylemektedir. Allah Teâlâ'nın kendisi 
bunu açıklamaya lüzum görmemiş olduğundan bizim için de araş¬ 
tırma gereği yoktur. Ama kendilerine davet gelenler, ulaşanlar hak¬ 
kında Kur an; inkârları, kötü tavırları, karşı koyuşlan ve asiliklerine 
artık bir mazeret beyan edemeyecekleri ve cehenneme doğru rezilce 
sürülecekleri zaman çaresizlik içinde nasıl ellerini oğuşturacaklan 
hususunda oldukça açıktır. 

8. "O gün tartı hakla (gerçekle) bir tutulacaktır." Hesap günü ku¬ 
rulacak Allah'ın mizanında haktan başka hiçbir şeyin ağırlığı olma¬ 
yacak ve tabii bütün ağırlığı olan da yalnız hak olacaktır. Kişinin yü¬ 
kü hakla yakınlığı oranında ağır ya da hafif gelecektir, insan, bera¬ 
berinde getirdiği hakkın ağırlığı ile tartılacak ve sadece onun ölçü¬ 
süyle hesaba çekilecektir. Sahte hayat ve onun fayda vermeyen 
uzunluğu ve görünen şa şaalı işleri, adelet kefesinde hiçbir geçerli 
ağırlığa sahip olmayacaktır. Bâtıla uyanların amelleri o terazide tar- 
tıldığı zaman, hayatlarının o "muhteşem" işleri olarak kabul ettikleri 
şeylerin hiç de bir anlam taşımadıklarım bizzat kendi gözleriyle göre¬ 
ceklerdir. Bu husus Kehf suresi. 103-105. ayetlerde de ifade edil¬ 
mektedir: 'Yaptıkları şeylerin doğru olduğu zannı ile, ömürleri bo¬ 
yunca bütün çabalarım bâtıl yollarda harcayan kimseler zarara uğ¬ 
rayanlardır. İşte onlar Rablerinin ayetlerine ve O na kavuşmaya 
inanmayan, bu yüzden amelleri boşa giden kimselerdir, binaena¬ 
leyh kıyamet günü onlara hiç değer vermeyeceğiz. 
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9 Kimin de tartılan hafif kalırsa, bunlar da ayetlerimize zulmedcgel- 

diklerinden dolayı nefislerini hüsrana9 uğratanlardır. 

10 Andolsun, sizi yeryüzünde 'yerleşik kıldık' ve orda size geçimlik¬ 

ler yarattık. Ne de az şükrediyorsunuz? 

11 Andolsun, biz sizi yarattık, sonra size suret (biçim-şckil) verdik, 

sonra meleklere: "Adem’e secde edin"19 dedik. Onlar da İblis’în dışında 

secde ettiler; o secde edenlerden olmadı. 

AÇIKLAMA 

9. Başka bir ifade ile, insanın amelleri iki sınıfa ayrılır, olumlu ve 
olumsuz. Hakkı bilmek, tanımak, onu izlemek ve onun gerektirdiği 
eylemlerde bulunmak olumlu tarafta yer alacaktır. Nitekim ahirette 
bir değer ve öneme haiz fiiller de yalnız bunlar olacaktır. Buna karşı¬ 
lık gerçeği, görmezlikten gelmek veya reddetmek, ya da başka bir ya¬ 
ratığın veya şeytanların isteklerine uymak ve bu yanlış yola kendini 
vermek, olumsuz ameller zümresine dahildir. Bir tarafta olan eylem 
ve hareketler sadece değersiz olmakla kalmayacak, aynı zamanda 
diğer doğru ve hak amellerin de değerini düşürecektir. 

Yukardaki ifadeden, ahiretteki kurtuluşun, insanın işlediği salih 
amellerin kötü amellerinden daha ağır basmasına bağlı olduğu açık¬ 
ça anlaşılmaktadır. Kötü işleri, salih emellerinden daha ağır gelen 
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kimsenin hali, bütün vannı yoğunu, borçlarını ödemek için verip de 
hâlâ borçlu kalan bir müflisin durumuna benzer. 

iO. Karşılaştırmak için. Bakara Suresi nin 30 ile 36 arasındaki 
ayetlerine bakınız. 

Bakara 34'deki ifade. Adem in önünde eğilmeleri için meleklere 
verileri emir, bizzat Hz. Adem'in şahsına bunu yapmaları emredili- 
yormuş gibi yanlış bir kanaat uyandırmış olabilir. Fakat onu takip 
eden ayetin anlatım şekli bunu açıklamaktadır. 

Emirden önce geçen kelimeler, meleklerin Hz. Adem'e, tüm insan¬ 
lığın temsilcisi olarak secde etmeleri gerektiğini gösterir. 

İnsanın yaradılışına gelince, herşeyden önce, Allah, o işi takdir et¬ 
ti ve bu maksat için gerekli olan maddeleri hazırladı, bilâhere ona in¬ 
san şeklini verdikten sonra Adem, canlı bir varlık olarak vücud bul¬ 
duğunda ona, bütün insanlığın temsilcisi olarak secde edilmesi ge¬ 
rektiğini meleklere emretti. 

Ayetin yukarıda geçen açıklaması, Kuranın diğer bazı bölümleri¬ 
ne dayanmaktadır. Meselâ, Sa'd suresinin 71-72. ayetlerine baktığı¬ 
mızda "Hani Rabbin meleklere: Gerçekten ben çamurdan bir beşer 
yaratacağım, ona biçimini verip ruhumdan da üflediğim zaman, siz 
ona hemen secde edin demişti'' emrini görmekteyiz. 

Bu ayette de, ay m üç merhale (yaradılış, mükemmelleştiriş ve ha¬ 
yata getiriş), değişik yolla ifadelendirilmiştir. ilk önce, çamurdan bir 
adam yaratıldı, sonra ona bir biçim ile mütenasib uzuv ve yetenekler 
verildi. Ve daha sonra Onun ruhu üflenip Adem olarak hayata geti¬ 
rildi. 

Hicr suresi, 28 ve 29. ayetlere bir bakalım şimdi de: 

"Hani Rabbin meleklere: Ben, kuru çamurdan bir beşer yarataca¬ 
ğım. Ona bir biçim verip ruhumdan üfürdüğümde hemen ona secde 
ediciler olarak kapanın." 

Bizim için ilk insanın yaradılışını, tam olarak anlamak çok zor. 
Çünkü insanın yeryüzü materyallerinden nasıl yapıldığını, ona na¬ 
sıl şekil verilip mükemmelleştirildiğini ve ruhun ona nasıl üflenildi- 
ğini kavrayabilmekten aciziz. Aynca, Kur an da anlatıldığı şekliyle 
insanın yaratılış anlatımı, Darwincilikten tümüyle farklıdır. Bu 
doktrine göre insanın evrimi, insan olmayan ve yanm-insan bir var¬ 
lığın sürekli değişme, ayıklanma ve uyarlanma süreciyle olmuştur ki 
bu durumda, insanın "insan cinsi" olarak arzı endam edişi ile insa¬ 
nın insan olmadığı zaman döneminin sonu arasında bir ayırım sının 
da yoktur. Bunun aksine Kur an insanoğlunun hayata "insan" ola- 
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rak başladığını ve bütün tarih boyunca insanın, insanlık öncesi veya 
dışı bir hâl ile hiçbir ilişkisi olmadığını söylemektedir. Allah onu yer¬ 
küre üstündeki hayatının daha ilk gününde bir insan olarak yarat¬ 
mış ve hayatının henüz daha başlangıcında onu idrak ve şuur ile teç¬ 

hiz etmiştir. 
Yukarıdaki insanlık hikâyesinin iki ayrı anlatımı, insan ile ilgili 

olarak birbirine zıt iki ayrı telâkki doğurmakta. Danvinci telâkkinin 
uygulanması halinde insan, hayvan türlerinden birine indirgenir, 
yani insan yaşantısının tüm prensipleri (buna ahlâk! prensipler de 
dahil) hayvanlar alemine hakim olan prensipler çıkışlı olacak ve 
onun hayvan benzeri bir davranışı da doğal karşılanacaktır. Bu du¬ 
rumda, insan ile hayvan arasındaki biricik fark, ihtiyaçları ve refahı 
sağlamak için birincisinin alet edevat vs. kullanabilme yeteneğinin 
olmasıdır. Aksine, ilahi telâkkiyi kabul etmesi halinde insan, hay¬ 
van! düşüklükten insan! olan yüceliğe, eşrefi mahlukat derecesine 
çıkarılır. Artık o salt bir "konuşan hayvan" ya da "toplumsal hayvan" 
değil, aynı zamanda Allah'ın yeryüzündeki halifesidir de. 

Böylece, onu diğer yaratıklardan ayıran şey, yalnız konuşma ye¬ 
teneği ve toplumsal oluşu değil, bununla birlikte ahlâkî sorumlu¬ 
lukları. Allah'ın kendisine verdiği irade, iktidar ve bunlardan Allah'a 
karşı hesaba çekilmesi olacaktır. Bu, insanın bu dünyadaki hayatı 
konusundaki görüşünü tüm olarak değiştirecek, netice olarak in¬ 
san, farklı bir hayat anlayışına, ahlâk sistemine, hukuk ve medeni¬ 
yete talib olacaktır. O zaman insan, kendisi için hayatını bayağılaştı¬ 
ran sefil faktörler yerine, hayatına anlam verecek olan yüce prensip¬ 
leri arayacaktır. 

Şimdi bir an, her ne kadar ulvî ve yüce gözüküyorsa da bu "İnsa¬ 
nın İlâhî telâkkisi' nin salt ahlâkî ve psikolojik olduğunu varsayarak, 
"Nasıl olur da bu konudaki Bilimsel'' Danvinci telakkiyi reddebiliriz 
diye bir soru sorulsa, cevaben biz de bir karşıt soru sorarız: "Peki, 
Danvin'in Türlerin Kökeni’ hakkmdaki teorisi bilimsel olarak ispat¬ 
lanmış mıdır?" Yalnızca, bilim hakkında yüzeysel bilgilere sahip 
olanlar, bu teorinin bilimsel olarak ispatlandığını ileri sürerler. Fa¬ 
kat bilim adamlannın çoğunluğu, her ne kadar şa şaalı bazı teknik 
terimlere sahipse de bunun yalnızca bir Mtcori" olduğunu, hakkmda¬ 
ki tartışmaların daha henüz neticelenmediğini ve bir "varsayımdan" 
ibaret olduğunu bilirler. Bu bağlamda ileri gidilebilecek en son nok¬ 
ta, türlerin yaratılışı konusunda her iki tezin de, eşit şekilde müm¬ 
kün olabilirliğidir. Yani, türlerin yaratılışı, Danvinci evrim teorisine 
göre meydana gelmiş olabileceği gibi her tür varlık alemine ayn ayrı 

da getirilmiş olabilir. 
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12 (Allah) Dedi: "Sana emrettiğimde, seni secde etmekten engelleyen 

neydi?" (İblis) Dedi ki: "Ben ondan hayırlıyım; beni ateşten yarattın, onu 

ise çamurdan yarattın." 

13 (Allah:) "Öyleyse ordan in, orda büyüklenmen senin (hakkın) ol¬ 
maz. Hemen çık. Gerçekten sen, küçük düşenlerdensin."11 

14 O da: "(İnsanların) dirilecekleri güne kadar beni gözle(yip ertele.)" 

dedi. 
15 (Allah:) "Sen gözlenip-ertelenenlerdensin" dedi. 

16 De ki: "Madem öyle, beni azdırdığından dolayı onlar(ı insanları 

saptırmak) için mutlaka senin dosdoğru yolunda (pusu kurup) oturaca¬ 

ğım." 

AÇIKLAMA 

11." ” kendi kendini zelil eden, haysiyetini çiğnettiren an¬ 
lamına gelir. Yani, "Açıktır ki sadece bir mahluk ve Allah’ın kulu ol¬ 
duğun halde, kendini beğenen, büyüklük taslayan düşüncenle, zil¬ 

let içinde olmayı bizzat kendin istedin. Bunun, senin asaletini ve şe¬ 
refini alçaltacağım düşünerek seni yaratanın emrine küstahça karşı 
geldin. Yücelik ve mükemmeliğin hakkında, sanki bunlar sana ait¬ 
miş gibi gurur, kibir ve kendini beğenmişlik tasladın. Bu durum, se¬ 
ni aşağılayacak, sefil ve düşmüş bir hale sokacak ve bu alçaklığın so¬ 

rumlusu da bizzat sen olacaksın. 
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17 "Sonra da muhakkak onlara önlerinden, arkalarından, sağların¬ 

dan ve sollarından kendilerine sokulacağım. Onların çoğunu şükredici 

bulmayacaksın."12 

18 (Allah) Dedi: "Kınanıp alçaltılmış ve kovulmuş olarak ordan çık. 

Andolsun, onlardan kim seni izlerse, cehennemi sîzlerle dolduraca- 

gım. 

19 Ve ey Adem, sen ve eşin cennete yerleş. İkiniz de dilediğiniz yer¬ 

den yiyin; ama şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. 

20 Şeytan, kendilerinden ■'örtülüp gizlenen çirkin yerlerini' açığa çı¬ 

karmak için onlara vesvese verdi ve dedi ki: "Rabbinizin size bu ağacı ya¬ 

saklaması, yalnızca, sizin iki melek olmamanız veya ebedi yaşayanlar¬ 

dan kılınmamanız içindir." 

21 Ve: "Gerçekten ben size öğüt verenlerdenim" diye yemin de et¬ 

ti. 
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AÇIKLAMA 

12. Bu, Şeytan ın Allah'a meydan okuyuşudur. O adeta şöyle de¬ 

mektedir "Bari bana insanlann tekrar dilecekleri mahşer gönüne 
kadar süre tanı. ben. senin benim üstümde değer verdiğin insanın 
buna layık olmadığını göstermek için azamî çabamı harcayağım. 
Onun, nasıl nankör, şükretmeyen ve samimiyetsiz bir yaratık oldu¬ 
ğunu (sana) kanıtlayacağım". 

Şeytanın istediği ve Allah’ın da verdiği, sadece bir süre değil dü¬ 

şündüklerini yapabilmesi için bir fırsattı da. Şeytan ın arzusu aslın¬ 

da, kendisine verilen Allah'ın yeryüzündeki vekilliğine uygun olma¬ 
dığı hususunda insanı, zaaflarından faydalanarak kandırmaktı. Al¬ 
lah, onun bu isteğini kabul etti. Bu durum, lsra suresi 61-65 ayetler¬ 
de de izah edilmektedir. Buna göre Allah Ademoğlunu saptırmak ve 
Sırat-ı Müstakim den uzaklaştırmak için istediklerini yapabilmek 

üzere Şeytan’ı serbest bıraktı. Ona, insanı saptırmak için düşündü¬ 
ğü her türlü hileyi yapma izni verildi. İnsanları batıl yola sevketmek 
için ona şu şartla bütün yollar açık olacaktı. "Gerçekte senin, kulla¬ 

rımın üstünde herhangi bir zorlayıcı gücün olmayacak" (lsra: 65). 
Bu şu demektin "Kötüyü iyi göstermek suretiyle onlan hatalara dü¬ 
şürmek, geçici umutlarla aldatmak, boş arzu ve heveslerle kötü yol¬ 

lara davet etmek için, senin çeşitli girişimlerde bulunmana izin veri¬ 
lecek, fakat senin, ne onlan kendi yolunu takip etmelerine zorlaya¬ 
cak ne de onlan Sırat-ı Müstakim den alıkoyacak bir gücün olacak¬ 

tır, yeter ki, onlar, doğru yolu takip etme karannda olsunlar." Aynı 
husus lbrahim-22'de de ifade edilmektedir. "Benim, sizi, beni takip 
etmenize zorlayacak hiçbir gücüm yoktu. Benim yaptığım şey, sade¬ 

ce benim yoluma davet etmekten ibaretti, o halde beni kınamaya 
hakkınız yoktur, yerecekseniz, siz kendi kendinizi yerin..." 

Şimdi, Şeytan ın Allah’ı "Beni dalâlete sen düşürdün" şeklindeki 
suçlamasını düşünelim. Bu ithamla şunu kastetmekteydi: "Her ba¬ 

kımdan benden daha aşağı olan Adem’e secde etmemi emrettiğin 
için benim sapkınlığımın sorumlusu sensin. Çünkü bu, kendime 
olan saygımı sarstı, ben de sana karşı geldim, isyan ettim" Bu ifade. 

Şeytan’m kalbinde beslemekte olduğu kibir ve gurur duygularını Al¬ 
lah'ın açığa vurmamasını, ve hatta onun bu yolda devam etmesine 
izin vermesini, ona karışmamasını istediğini aşikâr kılmaktadır. 
Onun bu ithamı tamamen saçma olduğu için Allah onu dikkate bile 

almamıştır. 
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22 Böylece onlan aldatarak düşürdü. Ağacı tattıkları anda ise, ayıp 

yerleri kendilerine beliriverdi ve üzerlerini cennet yapraklarından ya- 
mayıp-örtmeye başladılar. (O zaman) Rableri kendilerine seslendi: "Ben 
sizi bu ağaçtan menetmemiş miydim? Ve şeytanın da sizin gerçekten 

apaçık bir düşmanınız olduğunu söylememiş miydim?" 
23 Dediler ki: "Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik, eğer bizi bağış¬ 

lamazsan ve esirgemezsen, gerçekten hüsrana uğrayanlardan olaca¬ 

ğız."13 

AÇIKLAMA 

13. Kuran bu kıssasında, aşağıdaki şu önemli konulan izaha ka¬ 

vuşturmaktadır: 
a) İnsandaki utanma ve haya duygulan tabiî ve fıtridir. Bunun ilk 

belirtisi, bir kişinin başka birisinin önünde mahrem yerleri açıldı¬ 
ğında tabiî olarak duyduğu utanma hissidir. Kur an bize bu utanma 
duygusunun ne uygarlığın gelişmesiyle insanda sonradan oluşabi¬ 

leceğini ne de bunun, Şeytanın yandaşlarının ileri sürdüğü gibi in¬ 
san tarafından kazanılabilen bir duygu olduğunu anlatır. Bu, yara¬ 

tıldığı ta ilk günden beri insanda bulunan fıtri bir duygudur. 
b) Cinsel duygu, insanoğlunun en zayıf tarafıdır. O nedenle Şey¬ 

tan, hücum için düşmanın bu en zayıf noktasını seçmiş ve planlarını 

onların haya duygusunu zayıflatmak hesabı üzerine kurmuştur. 
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Böylece onlan soyarak mahrem yerlerini açığa vurmaya zorlamakla 
bu yönde ilk adımını atmış oldu. Bu sayede, onların önünde, haya¬ 
sızlığa giden ilk kapı açılmış olacak ve onlan cinsi duygularla kandı¬ 
racaktı. Hatta, bugün bile Şeytan ve işbirlikçileri kadını bu haya ve 

iffet duygulanndan soymak için aynı planı uygulamaktadırlar. Ka¬ 
dını tamamiyle soymadan belirli bir "ilerleme" katedilemeyeceğini 

tasavvur bile edememektedirler. 
c) İnsan, yapısı kötülüğe ve iğrenç olana açık bir çağnyı kolay ko¬ 

lay kabul etmez. Fıtri bir özelliğidir bu. 
İnsanı kendi tuzağına düşürmek için Şeytan, onun yaranna ve 

iyiliğine çalışıyormuş gibi gözükerek kendi tuzağına düşülmeye ça¬ 
lışmaktadır. 

d) İnsan daima bulunduğu durumdan daha yükseklerini isteme 
veya ölümsüzlüğü elde etme gibi bir duyguya sahiptir. Bundan dola¬ 
yı Şeytan çoğu kez melekleştirme veya ölümsüzleştirme teklifleriyle 
yaklaşarak insanları kandırmayı başarabilmektedir. Günümüzde 
de inşam, önce daha yüksek bir mevki, daha iyi bir konum aldatma¬ 
calarıyla aklını çelmekte, daha sonra da onu çürümeye, bozulmaya 

götürecek yola sevketmektedir. 
e) Kur'an-ı Kerim, Şeytanın önce Hz. Havva'yı kandırdığını daha 

sonra da onu kullanarak Hz. Adem'i yoldan çıkardığı şeklindeki yay¬ 

gın bir kanaati yalanlar ve Şeytanın her ikisini birden baştan çıkar¬ 
dığını, ikisinin de beraber aldatıldığını bildirir. Bu iki rivayet arasın¬ 
daki fark önemsizmiş gibi görünmesine rağmen, yine de bu iki riva¬ 

yetin dikkatli bir değerlendirmesi, onların çok farklı neticeler doğur¬ 
duğunu gösterecektir. İlk rivayet, kadının toplum, hukuk ve ahlâk 
yönünden düşük bir konuma gelmesinde büyük rol oynamış; oysa 
Kuranın söylediği rivayet ise, kadının durumunun üstün bir sevi¬ 
yeye çıkarılmasını sağlamıştır. 

0 Bu kıssa, insanın her zaman Allah'a karşı gelecek olsa er veya 

geç suçunun açığa vurulduğunu beyan etmekte. Adem ile Havva'nın 
çıplak oluşları, Allah'ın emrine karşı gelmeleri nedeniyledir, yoksa 
yedikleri yasak meyvenin bir etkisiyle değil. İlk önce Allah, çıplak 

oluşlarım gidermek için kendine göre bir tanzim yapmıştı. Zaten, on¬ 
lar o yasak meyveden yemek suretiyle O nun emrine karşı geldikle¬ 
rinde, Allah da bu kararını kaldırdı ve onlan kendi bildikleri şekilde 

örtünmeleri için nefisleriyle başbaşa bıraktı. Eğer onlann örtünmek 
için bir niyetleri olmasaydı, Allahu Teala bu hususu önemsemezdi. 
Bununla birlikte Allah'a itaatte devamlı olsaydılar, onlara sadece Al¬ 

lah'ın yardım edebileceğini göstermek amaçlanmıştı. Onlar itaat sı¬ 
nırını aşar aşmaz, O da himayesini geri aldı ve onlan kendi hallerine 
bıraktı. Hz. Peygamber (s.a.) birçok hadisinde bu hususu "Allah'ım, 

senden merhamet umanm, bir anlık için bile olsa beni bana bırak- 
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ma" diyerek itiraf etmektedir. 
g) insanla olan çekememezliğinde Şeytan, insanın hiçbir yönüyle 

kendisine üstünlüğü olmadığını ispatlamak istedi. Nitekim, yasak 
meyveden yemesi için onu aldattı, fakat Şeytan insanın Rabbine 
karşı isyan etmesinde başarılı olduysa da, yine de umumiyetle insan 
Şeytan’a olan ahlakî üstünlüğünü ispat etti. 1) İnsandan üstün ol¬ 
duğu iddiası ile Şeytan gururunu açığa vurdu. Fakat insan böyle bir 
iddia ileri sürmedi. 2) Şeytan herhangi bir dış etki olmaksızın, sade¬ 
ce gururundan dolayı Allah a karşı geldi. Diğer taraftan insan, ken¬ 
diliğinden Allah'a karşı gelmemiştir. Bilakis o kandırılmıştır. 3) Şey¬ 
tanın davetini insan açıkça kabul etmemiştir. O kendisine iyilikse¬ 
ver birisinin tavn ile yaklaşan Şeytan tarafından aldatıldı. Hatta o 
zaman bile insan, onun dediklerini daha üstün bir duruma yüksele¬ 
ceği umuduyla yaptığı için saptırıldı. 4) Şeytan günahından dolayı 
uyarıldığı zaman o, ne hatasını itiraf etti, ne de itaat yoluna döndü. 
Aksine daha da inatçı bir tutum sergiledi. Buna karşılık insan, gü¬ 
nahı karşısında uyarıldığında ne inat etti ne de kibir gösterdi, aksine 
haya ve üzüntü duydu, günahından dolayı pişman oldu. Rabbine 
karşı itaat yoluna girdi ve Allah'tan affını diledi. 

h) Bu hikâye burada Hz. Adem'in yaradılışı hususunda takip edi¬ 
lecek doğru yolun Şeytanın değil sadece Allah'ın yolu olduğu dersini 
vermek için anlatılmıştır. Şeytan'ın yolu, Adem'in yolundan tama- 
miyle farklıdır. Onun yolu, Allah'a itaatten çıkmak, O na karşı gelen¬ 
lerin yoluna uymak ve nasihat kabul etmenin yerine, gururla bu yol¬ 
da ısrar etmek ve asilerin yürüdüğü isyan yoluna sapmaktır. Bun¬ 
dan dolayı insan için doğru olan yol, şeytanî hilelere karşı savaşmak, 
onun kurnazca kurduğu tuzakları sezmek ve karşı müdafaaya geç¬ 
mek, onun kötü planlarından kendini korumak için daima uyanık 
bulunmak ve eğer bütün ön tedbirlere rağmen bazen Şeytana gafil 
avlanırsa ve Allah'a karşı gelirse tövbe etmektir. İnsan hemen o anda 
pişman olmalı, günahına üzülmeli, utanmalı, tekrar Allah'ın yoluna 
dönmeli ve günaha sebep olan yönlerini ıslah etmelidir. 

Aynca, "Bu gittiğiniz yol, sizi doğru yoldan saptıran Şeytan ın yo¬ 
ludur. Velilerinizi, dostlarınızı cinlerden ve insanlardan olan şeytan¬ 
lardan seçerek bu konudaki sürekli ikazlara rağmen, hatada ısrar 
etmeniz, sizin açık ve devamlı düşmanınıza teslim olduğunuzu gös¬ 
teriyor. Şeytan tarafından tamamiyle perişan edilip rezil-rüsvay bir 
hale getirilip ve sonunda Şeytan ı bekleyen aynı son ile karşılaşma¬ 
dan, kendi nefsinizin düşmanı değilseniz ve eğer biraz olsun vicdan 
kalmışsa sizde, ikaza kulak veren ilk atanız Adem ile Havva'nın yolu¬ 
na dönersiniz" diyerek Hz. Peygambere karşı gelenleri uyarmakta¬ 
dır. 
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24 (Allah) Dedi ki: "Kiminiz kiminize düşman olarak inin.14 Yeryü¬ 

zünde belli bir vakte kadar sizin için bir yerleşim ve meta (geçim) var¬ 

dır." 
25 Dedi ki: "Orda yaşayacak, orda ölecek ve ondan çıkarılacaksı- 

nız. 
26 Ey Ademoğullan,15 biz sizin çirkin yerlerinizi örtecek bir elbise ve 

size 'süs kazandıracak bir giyim' indirdik (varettik). Takva ile kuşanıp- 

donanmak ise, bu daha hayırlıdır. Bu, Allah'ın ayetlerindendir. Umulur 

ki öğüt alıp-düşünürler. 

27 Ey Ademoğullan, şeytan, anne ve babanızın çirkin yerlerini kendi¬ 

lerine göstermek için, elbiselerini sıyırtarak, onlan cennetten çıkardığı 

gibi sakın sizi de bir belaya uğratmasın. Çünkü o ve taraftarlan, (kendile¬ 

rini göremeyeceğiniz yerden) sizleri görmektedir. Biz gerçekten şeytan¬ 

ları, inanmayacaklann dostlan kıldık.16 
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AÇIKLAMA 

14. "Haydi inin'" sözü, başkaldırışlanna bir ceza olarak “Cen¬ 
netten kovulmaları'" gibi yanlış bir anlayışı akla getirmemelidir. 
Çünkü Kur'an, çeşitli yerlerde Allah'ın, onların (Adem ile Havva'nın) 
tövbelerini kabul ettiğini bildirmiş ve günahlarım bağışladığını açık¬ 
ça ilan etmiştir. Ve bu buyruğun, ceza olarak anlaşılacak bir yanı da 
yok. Ve üstelik onlar, yeryüzünde Allah'ın halifeleri olarak gönderil¬ 
mişlerdir, zaten insanoğlunun yaratılışının birinci gayesi de bu değil 
mi? (Bkz. Bakara an: 48 ve 53) 

15. Kur'an bu paragrafta, Hz. Adem ile Hz. Havva kıssasını çıplak¬ 
lığın kötülüğünü ortadan kaldırmak için araç olarak kullanmıştır. 
Şeytan, İslâm öncesi Arapları örtünmenin, sadece süslenmek ve vü¬ 
cudu sert hava şartlarından korumak mânâsına geldiği inancına 
sevkederek baştan çıkarmıştı. Bundan dolayı onlar, genel olarak ör¬ 
tünmenin gerçek amacını önemsemediler, avret yerlerini örtmek 
kaygısı taşımadılar ve başkalarının yanında ayıp yerlerini örtmek¬ 
ten, yani cinsel organlarını açıkta tutmaktan çekinmediler. Üstelik, 
bir kısım Araplar özellikle Kâ'beyi hac mevsiminde çırılçıplak tavaf 
ederlerdi. Hanımları ise, bu konuda erkeklerinden daha hayasız idi¬ 
ler. Onlar bunu dinî bir hareket olarak kabul ediyorlar ve bunu san¬ 
ki faziletli bir amel imiş gibi yapıyorlardı. 

Bu kötülük sadece Araplara mahsus olmadığından, aksine (bu¬ 
gün bile) dünya halklarının çoğu bu suçu işlemiş olduğundan hitap 
bütün insan soyuna şamildir. Bundan dolayı da bütün insanlık ikaz 
edilmektedir. Şöyle ki: "Ey Adem'in çocuklan, çıplaklık Şeytanın sizi 
içine düşürdüğü açmazın bir belirtisidir. Rabbinizin hidayetini yok 
sayıp, O'nun peygamberlerini reddettiğiniz için kendinizi, sizi fıtri 
haya duygusundan çıkanp ilk ebeveynlerinizi saptırmayı planladığı 
şu utanç dolu duruma düşüren Şeytan a yine kendi elinizle teslim 
etmiş oldunuz. Eğer ciddi olarak düşünürseniz, siz, peygamberlerin 
rehberliği olmaksızın “kendi fıtri isteklerinizi ne doğru ve tam olarak 
anlayabilir ve ne de bu isteklere doyurucu karşılık verebilirsiniz" so¬ 
nucuna ister istemez mutlaka geleceksiniz. 

16. Bu paragraf, örtünme konusunda aşağıdaki hususları açıkça 
ortaya koyuyor. 

1) Örtünme ihtiyacı insanda, suni olarak değil, aksine insan yara¬ 
tılışının önemli bir eğilimi olarak vardır. Bundan dolayı Allah, diğer 
canlılarda olduğu gibi insan vücudunda doğal bir örtü yaratmamış¬ 
tır. Bunun yerine, insanın tabiatında, utanma ve haya duygusu da¬ 
ha yaratılırken yerleştirilmiştir. Ve aynca, Allah, insandaki cinsel 



Cüz : 8 TEFHİMU-L KUR'AN 25 

organları sadece seks organları olarak değil, aynı zamanda, daha ilk 
yaratılışı anında onlan başkalarının yanında açılması hoş karşılan¬ 
mayan haya organları olarak yaratmıştır. Dahası Allah insana, haya 

yerlerini gizleyecek hazır herhangi bir Örtü vermemiş, aksine insa¬ 
nın tabiatında onlan herhangi bir örtü ile saklaması gerektiği duy¬ 
gusunu yerleştirmiştir. Ayet 26 da işaret edilen husus ise şudur. Al¬ 
lah insana, vücudundaki haya organlannı gizlemek duygusunu il¬ 

ham etmiştir. Bundan dolayı insan, bu ilham edilmiş eğilimin doğal¬ 
lığını sezmeli ve Cenabı Hakk'm yarattığı maddelerden kendisine bir 
örtü yapmalıdır. 

2) 26. Ayette vücudun avret yerlerinin örtünmesi, bedenin korun¬ 
ması ve süslenmesine öncelik sayılması gerçeği, örtünmede fiziksel 

işlevden ziyade ahlâkî işleve daha büyük önem verildiğinin açık bir 
delilidir. Böylece, insanın doğasının hayvanınkinden tümüyle farklı 
olduğu açıktır. Bundan dolayı Allah, hayvanların doğuştan vücutla¬ 

rını korunmuş ve örtülü halde yaratmış, bu nedenle de onlarda avret 
yerlerini örtmeleri için bir duygu da yerleştirmemiştir. Fakat Allah ın 
hidayetini bir kenara bırakıp Şeytan ın rehberliğini kabul etmeye 
başladıkları zaman insanlar, sanki "Örtümüzün işlevi hayvanlarda 
derilerin vücutları kaplaması gibi, sadece bedenlerimizi örtmek ve 
korumaktan ibarettir. Ayıp yerleri örtmeye gelince, giysilerin hiçbir 

önemi yoktur, çünkü bunlar sadece cinsel organlardır, utanılacak 
birşeyler değildir" demeye getirip yukarıda anlatılan düzeni ters çe¬ 
virdiler. 

3) Elbise ve örtünme sadece ayıp yerler örten bedeni koruyan ve 
süsleyen birer nesne olmaktan çıkıp aynı zamanda insanı takva sa¬ 
hibi kılan bir araç olarak görülmelidir. Elbise, gizlenmesi gereken kı¬ 

sımları kapatacak şekilde olmalı ve kişinin durumu gözönünde tu¬ 
tularak ne çok pahalı, ne de çok pejmürde olmalı, ne büyüklenme ve 
kendini beğenme ne de riyakâr bir hava taşımalıdır. Dahası dindar 
bir giyim, erkeğin kadın kıyafeti ve benzerlerini (kadının da tersini) 

giymemesini ve bu konuda müslüman olmayanları taklit etmemeyi 
gerektirmektedir. Çünkü, yalnız Allah’ın hidayetine inanan ve uyan¬ 

lar, istenen takvaya erişebilirler. Fakat Allah'ın hidayetini kabul et¬ 
meyip şeytanları rehber edinenler diğer konularda da olduğu gibi 

burada da nice yanlışlara düçar kılınırlar. 

4) "örtünme", bütün yeıyüzüne yayılmış ve insanları Hakk'ı tanı¬ 
maya, bilmeye götüren Allah ın ayetlerinden bir ayettir. Yukarda 
zikredilen örtünme konusundaki üç gerçeği, ciddi olarak düşünür¬ 
seniz örtünmenin Allah'ın nasıl önemli bir ayeti olduğunu kolayca 

anlarsınız. 
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28 Onlar, 'çirkin bir hayasızlık' işlediklerinde: "Biz atalarımızı bu¬ 

nun üzerinde bulduk. Allah da bunu bize emretti" derler.17 De ki: "Şüp¬ 

hesiz Allah, 'çirkin hayasızlıkları' emretmez.18 Bilmediğiniz bir şeyi Al¬ 

lah’a karşı mı söylüyorsunuz?" 

29 De ki; "Rabbim adaletle davranmayı emretti. Her mescid yanında 

(secde yerinde) yüzlerinizi (O’na) doğrultun ve dini yalnız kendisine has 

kılarak O’na dua edin. 'Başlangıçta sizi yarattığı' gibi döneceksiniz."19 

30 Bir kısmına hidayet verdi, bir kısmı da sapıklığı haketi. Çünkü 

bunlar, Allah’ı bırakıp şeytanları veli edinmişlerdi. Ve gerçekten onları 

doğru yolda saymaktadırlar. 

AÇIKLAMA 

17. Bu ifade Arapların Kabe'yi çırılçıplak tavaf etme geleneklerine 
sanki Allah ın bildirdiği bir dinî ibadetmiş gibi devam edegelmelerine 

işaret etmektedir. 
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18. "Allah çirkin birşeyi (fahşayı) asla emretmez" anlamındaki bu kı¬ 

sa cümle, Arapların inanç ve geleneklerine karşı güçlü bir delili içe¬ 

rir. Bu delilin gücünü takdir etmek için şu iki ana konunun bilinme¬ 

si gerekir: 

a) Araplar, belli dinî ayinleri çıplak olarak icra etmelerine rağmen 

yine de onlar, çıplaklığın bizatihi ayıp bir şey olduğunu kabul ediyor¬ 

lardı. Bundan dolayıdır ki, bu geleneklerine rağmen, hiçbir saygın 

Arap çarşı-pazarda, herhangi bir dostunun yanında veya umumî 

toplantılarda çıplak olarak bulunmazdı. 

b) Hatta onlar, çıplaklığı ayıp bir durum olarak kabul eder ama 

bunu, Allah'ın emri olduğu için yaptıklarını söylerlerdi. Bu kanaat 

tabi oldukları dinlerinin, Allah tarafından gönderilmiş bir din oldu¬ 

ğu gibi yanlış bir bilgi temeline oturmakta idi. Fakat Kur an, bu ka¬ 

naati delil getirerek şöyle çürütür: "Çıplaklığın çirkin birşey (fahşa) 

olduğunu, siz kendiniz de kabul ediyorsunuz. Bundan dolayı, çıp¬ 

laklık adetinizi "Allah’ın emridir" gibi öne sürmeniz tümüyle asılsız¬ 

dır. Bu sonuca göre, eğer dininiz bu hayasızlığı tasvip ediyorsa, bu 

onun Allah’tan gelen bir din olmadığı gerçeğinin en açık bir delili¬ 

dir." 

19. Allah bizzat kendisinin tanımladığı dinin ve onun aşağıda an¬ 

latılan temel prensiplerinin, müşriklerin saçma geleneklerle besle¬ 

nen din anlayışlarına tamamen ters düştüğünü, 29. ayette beyan et¬ 

miştir. 

1) Bir insan, hayatını, adalet ve hakkaniyete uygun bir şekilde dü¬ 

zenlemeli, 

2) ibadetinde sadece hakka yönelmelidir. Yani, “yalnız Allah'a yö- 

nelinmeli, bu konuda şirkin her türünden kaçınmak, Allah'tan baş¬ 

kasına en ufak bir itaat, saygı veya yönelim göstermemelidir." 

3) insan, hidayeti, yardımı ve her türlü kötülükten koruma ve kol¬ 

lanmayı sadece Allah'tan dilemelidir. Bunun için de Allah tan yardı¬ 

mını istemeden önce bütünüyle tüm hayatını O'na adamalı, O'na 

teslim olmalıdır. Çünkü inançsız, asi ve başkasına kul olarak, haya¬ 

tını şirk içinde sürdürmek ve sonra da "Ey Allah'ım, bizzat sana karşı 

başkaldınşımızda başarılı olmamız için bize yardım et" der gibi dua¬ 

da bulunmak elbette abestir. 

4) Bütün bunlarının yanında şüphe duymadan, bu dünyada nasıl 

doğduysa ahirette de öyle diriltileceğine ve daha sonra dünyada yap¬ 

tığı bütün işlerin hesabını vermek üzere çağrılacağına samimi bir şe¬ 

kilde inanması gerekir. 
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31 Ey Ademoğullan, her mescid yanında ziynetlerinizi takının.20 Yi¬ 
yin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.21 

32 De ki: "Allah'ın kullan için çıkardığı ziyneti ve temiz rızıkları kim 
haram kılmıştır?"22 De ki: "Bunlar, dünya hayatında iman edenler için¬ 
dir, kıyamet günü ise yalnızca onianndır."23 Bilen bir topluluk için ayete- 
ri böyle birer birer açıklarız. 

33 De ki: "Rabbim yalnızca çirkin-hayasızlıklan -onlardan açıkta 
olanlarım da, gizli24 olanlannı da,- günah20 işlemeyi, haklı nedeni olma¬ 
yan 'isyan ve saldırıyı'26 kendisi hakkında ispatlayıcı bir delil indirme¬ 

diği şeyi Allah’a şirk koşmamzı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söy¬ 
lemenizi haram kılmıştır." 

AÇIKLAMA 

20. Burada "zinet” kelimesi, bütün ve uygun bir elbiseyi ifade eder. 
Ayet, ibadete başlayacakları zaman insanları, tam olarak örtülü ol¬ 
maya teşvik ediyor. Bu maksat için, sadece İslam'ın mahrem yerler 
ve bunlara ilaveten toplumdan gizlenmesini istediği kısımların ka¬ 
panması yeterli değildir. Bundan dolayı kişi imkânları nisbetinde, 
her iki gsjyeye de uyacak şekilde münasip ve temizce giyinmelidir. 
Bu emir, d devirde cahil kimselerin benimsedikleri ve o zamandan 
beri uygulayageldikleri yanlış tutumu çürütme anlammadır. Bu 



Cüz : 8 TEFHÎMITL KURAN 29 

kimseler, insanın Allah’a tam veya yançıplak halde ibadet etmesi ve 
O nun huzurunda saçı-başı dağınık, perişan bir görünümde bulun¬ 
ması gerekmektedir diye düşündüler. Tam aksine Allah, sadece çıp¬ 
laklığı yasaklamakla kalmaz, aynı zamanda insanın ibadet sırasın¬ 
da tam. düzgün ve temiz bir elbise giyinmiş olmasını emreder. 

21. Yani. "Helali haram, haramı helâl kılmak yoluyla, tayin edilen 
sınırlan aşan kimseleri Allah sevmez. Bundan dolayı O. umursamaz 
bir tavır takınan, kendilerini açlık rejimine tabi tutan veya Allah'ı 
memnun edeceği zanmyla. temiz ve helâl olanlan kendilerine haram 
kılmak gibi ahmakça inanç sahiplerinden hiç hoşlanmaz. O. kendi¬ 
sine ibadet etmenin icaplanndan olarak böyle bir şey istememekte¬ 
dir. hayır, aksine kişinin güzel-temiz bir elbise giymesinden ve lüt¬ 
fettiği temiz şeyleri kullanmasından memnun olur. Onun şeriatına 
göre asıl günah olan şey, helâlı haram veya haramı helâl kılmakla 
O nun koyduğu sınırlan aşmaktır. 

22. Bu soru şeklinin, Kur'an-ı Kerim'in bâtıl yol ve dinleri çürüt¬ 
mek için kullandığı tipik bir usul olduğuna dikkat edilmelidir. Soru¬ 
da ima edilen tema şudur: Allah tüm temiz, iyi ve güzel olan şeyleri 
kullan için yarattığından, bunlann kullarına haram kılınması Al¬ 
lah'ın iradesi ile olamaz. Binaenaleyh, eğer dinî, ahlâkî toplumsal bir 
sistem, bunları haram veya mekruh kılar veya bunları ruhî yücelme 
ve ilerlemeye engel olarak düşünürse, işte bu özelliği, o sistemin Al¬ 
lah'tan gelmediğini daha başında gösteren açık bir delildir. 

23. Yani, "aslına bakılırsa, hayatın iyi ve hoş olan bütün yönlerinin 
müminler için olması istenir. Çünkü hakiki mülk sahibine tam ola¬ 
rak inanan ve inanç sahibi olmanın mükâfatına layık olan kullar da 
onlardır. Fakat bu dünyada, hayatın nimetleri kâfirlere de verilir, 
çünkü burası insanoğlunun imtihan yeridir. Bundan dolayıdır ki 
kâfir, müminden daha büyük bir pay alabilir. Fakat, iyi ve güzel şey¬ 
lerin iman temeline göre dağıtılacağı ahirette ise. bütün bu güzel ve 
temiz şeyler sadece müminlerin istifadesine sunulacaktır. Diğer ta¬ 
rafta. Allah'a karşı isyan tavrını benimsemiş olan inançsız kimseler, 
bu dünyada O'nun nimetleriyle yaşamalarına rağmen, ahirette bu 
ikramlardan hiçbir şey alamayacaklardır." 

24. Bkz. En am an: 128 ve 131. 
25. " f'" kelimesinin sözlük anlamı "ihmal" demektir. Bu kelime 

günah anlamım, "koşabildiği halde kasten koşmayan dişi deve” de¬ 
mek olan "Asimeh"den almaktadır. Aynı şekilde insan da yapabilme 
gücünü rağmen Rabbinin emirlerini ihmal ederse, Allah'ı hoşnut et¬ 
mek gibi bir niyeti olmadığından günahkâr olacaktır. 

26. Eğer bir kimse, belirtilen hudutları aşar ve hakkının bulunma¬ 
dığı sahanın içine girerse hak kavramına karşı gelmiş olur. Aynen 
bunun gibi Allah'ın kullan için çizdiği sınırlan aşan, kendi arzusu 
doğrultusunda giden ve Allah'ın mülkünde başlarına buyruk efendi 
imişler gibi davranan ve yalnızca Allah'a ait olan haklara utanmadan 
el atmaya yeltenen herkes Allah'a karşı gelen gerçek asidir. 
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34 Her ümmet için bir ecel vardır. Onlann ecelleri gelince, ne bir saat 
ertelenebilirler ne de öne alınabilirler27 (tam zamanında çökerler). 

..5 Ey Ademoğulları,içinizden size ayetlerimi haber veren peygam¬ 

berler geldiğinde, kim korkup-sakınırsa ve (davranışlarım) düzeltirse 
iş»e onlar için korku yoktur, onlar mahzun olmayacaklardır. 

36 Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı büyüklenenler, işte on¬ 
lar ateşin arkadaşlarıdır; onda sonsuzca kalacaklardır.28 

AÇIKLAMA 

27. "Her ümmete belli bir süre verilmiştir" ifadesi; yıl. ay ve gün şek¬ 
linde sınırlanmış bir zaman biriminin sonunda, derhal sırası gelmiş 
bir topluluğun ortadan kaldırılması, helak edilmesi demek değildir. 
Fakat bu. muteber bir toplum olarak gücünü göstermesi için, her bir 
topluluğa verilmiş olan imkânların bir ahlakî sınırının bulunduğu¬ 
nu belirtir. Bu sınır, iyi ameller ile kötü amellerin nisbetine göre be¬ 
lirlenir. Allah Teala bir topluluğa, iyi işleri kötü işlerine nisbetle daha 
aşağı seviyeye düşünceye kadar müsamaha eder. Ve bu sınır da aşı¬ 
lınca, o günahkâr ve rezil topluluğa artık hiç bir mühlet verilmez. 
(Daha iyi kavrayabilmek için bkz. Nuh Suresi, 4, 10 ve 12. ayet¬ 
ler). 

28. Kur an, Adem ile Havva'nın cennetten çıkarılışı ile ilgili bahsin 

geçtiği her yerde 36. ayette mündemiç olan meseleyi tekrarlamakta¬ 
dır. (Lütfen bkz. Bakara: 38-39 veTaha: 123-124). Bu nedenle, bu¬ 
rada da aym olayla ilgili şeyler gözönüne alınacaktır. Yani, beşeriye¬ 
tin bidayetinde, bu şey insana net bir şekilde açıklanmıştır. (Bkz. 
Ali-lmran: 69). 
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37 Öyleyse, Allah hakkında yalan uydurup iftira eden veya ayetlerini 

yalanlayanlardan daha zalim kimdir? Kitap'tan kendilerine bir pay29 eri¬ 

şecek olanlar bunlardır. Nihayet elçilerimiz, hayatlarına son vermek 

üzere kendilerine gittiklerinde onlara diyecekler ki: ‘"Allah’tan başka 

tapmakta olduklarınız nerede?" "Onlar bizi (yüzüstü) bırakıp-kaybol- 

dular" diyecekler. (Böylelikle) Bunlar, gerçekten kâfirler olduklarına 

kendi aleyhlerinde şehadet ettiler. 

38 (Allah) diyecek: "Cinlerden ve insanlardan sizden önce geçmiş 

ümmetlerle birlikte ateşe girin." Her bir ümmet girişinde kardeşini (ken¬ 

di benzerini) lanetler. Nitekim hepsi birbiri ardınca orada toplanınca, en 

sonra yer alanlar, en önde gelenler için: "Rabbimiz, işte bunlar bizi sap¬ 

tırdı; öyleyse ateşten kat kat arttırılmış bir azab ver diyecekler. (Allah 

da:) 'Hepsi için kat kattır. Ancak siz bilmezsiniz" diyecek.30 
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AÇIKLAMA 

29. Yani, "bu dünyada onlar, kendilerine takdir edilen muayyen 

bir süre kadar yaşayacaklardır ve bu hayatı sürdürmek için iyi ve kö¬ 

tüden paylarına düşeni alacaklardır." 

30. Ayn ayn her kuşak için işledikleri günahlardan dolayı iki kat 

ceza vardır, çünkü önce geçmiş olanlar için, işledikleri günahı bizzat 

işlemiş olduklarından dolayı bir, daha sonra gelenlerin bu günahlan 
örnek alıp işlemelerine vesile oldukları için de bir olmak üzere, iki 

kat ceza verilecektir. Bundan dolayı, önce gelenler (selefler) yaptıkla¬ 

rı günahlardan sorumlu olacaklan gibi sonrakilere (halefler) günah 

işlemede kötü bir miras bıraktıklarından dolayı da ikinci bir defa so¬ 

rumlu tutulacaklardır. 

Bu gerçeğe işaret eden şöyle bir hadisi şerif görmekteyiz: 

"Allah ve Rasûlu nün sevmediği bir bid ati ilk defa yapan kimse, 

kendisinden sonra gelip takip edenlerin bundan kazandıkları gü¬ 

nahlardan da, aynı şekilde sorumlu tutulacaktır." Yine Peygamberi¬ 

miz başka bir hadislerinde: "Dünyanın herhangi bir yerinde bir in¬ 

san öldürüldüğü zaman, bu cinayet suçunun bir kısmı, kendi kar¬ 

deşini öldürmekle cinayet yolunu ilk defa açmış olan Adem'in oğlu¬ 

nun (Kabil) hesabına da kaydedilir." 

Yanlış bir düşünce ortaya atan veya hareket başlatan kişi veya 

toplum, yalnız kendi hatasından sorumlu olmayıp, aynı zamanda 

bundan etkilenmeye devam edenlerin eylemleri neticesi doğan kötü¬ 

lüklerden de sorumlu tutulurlar. Bu da demek oluyor ki, bir şahıs 

yalnız kendi yaptığı iyilik ve kötülükten sorumlu olmayacak, aynı za¬ 

manda yaptığının başkalannın hayatlannda getirdiği etkilerden de 

muaheze edileceklerdir. 

Daha iyi açıklamak için, bir zaninin durumunu ele alalım. Kötü 

örnek, arkadaşlık veya kişiyi zinaya sevkeden kötü teşrik sahibi her¬ 

kes, insanın zâni olmasının sorumluluğunu paylaşır ve hatta bu so¬ 

rumluluk, bu fena mirasın devrolunduğu kimselerin tümünü kap¬ 

sar. Böylece, bu sorumluluk, yukarıya, daha yukarıya, ta bu kötü işi 

ilk işleyen insana kadar ulaşır. 

Sonra zaninin kendisi de birçok engelleyiciye aldınş etmeden bu 

fiili işlediğine göre suçunun karşılığının da ne olacağını akimda tut¬ 

malıdır. Çünkü, o iyi ile kötü arasında fark gözetmedi, vicdanının se¬ 

sine kulak vermedi. Yine o, içindeki yargılayıcı sese danışmadı, er- 
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demli kimselerden almış olduğu iyi ve kötülük bilgisini kullanmadı 

ve onlann örnek hayatlarını gözönünde bulundurmadı. Aynca cin¬ 

sel ahlâksızlığın kötü sonuçlarından ders almadı. Zinadan alıkoya¬ 

cak yukarıdaki bütün bu sebeplere rağmen o kendisini, her ne şekil¬ 

de olursa olsun tatmin arzulayan nefsin çılgın isteklerine teslim etti. 

Şimdi, hem kendi zamanındakilere ve hem de kendinden sonrakile¬ 

re bıraktığı kötü örnek nokta-i nazarından zina yapan kişinin duru¬ 

munu düşünelim. Suçlunun sorumluluğu yalnız zina fiili ile sınırlı 
kalmaz, aksine bundan etkilenen ve buna teşvik eden bütün diğer 

kötü eylemlere uzanır. Bir kere bu fiili işleyen insan kendisi bulaşıcı 

zührevi hastalıklara yakalanır. Sonra da onu, kendi nesline ve takip 

eden sayısız kuşaklara taşır. Gayri meşru doğumlara neden olur ve 

böylece bunlann bakım külfetini başkalarının sırtına atmış olur ve 

onları, meşru mirasçıları zararına kanun dışı varisleri yapmış olur 

ve bu adaletsiz uygulamanın neticeleri pek çok namuslu kızı baştan 

çıkanr, onu kendisini cinsel hayasızlığın kucağına atmasına teşvik 

etmiş olur. Sonra o kadın da, kendi payına kötülüğü başkalarına ya¬ 

yar ve sayısız ailelerin yıkılmasına sebep olur. Aynca, insan kendi 

çocuklanna, yakınlarana, arkadaşlarına ve içinde bulunduğu top¬ 

lumun diğer bireylerine kötü örnek olarak birçok kişinin ahlâk bo¬ 

zukluğuna sebep olur. Bunlar da kendi dönemlerinde, gelecek nesil¬ 

leri olumsuz yönde etkileyecek kötü bir miras bırakırlar. İşte bu ne¬ 

denle bütün bu kötü sonuçlardan doğan zincirleme sorumluluğun 

bir kısmının, kötülüğün etkileri devam ettiği sürece, bu işi ilk yapa¬ 

na da yüklenmesini gerektirir. 

Geriye miras bırakılan erdemin durumu da aynı şekildedir, flk ya¬ 

pana varıncaya kadar, bir erdemin bize intikal etmesini sağlayan 

bütün insanlar, onun mükâfatına ortak olmaya hak kazanırlar. Da¬ 

ha sonra, eğer onu korumaya, genişletmeye çaba gösterirsek biz de 

sevabından pay almaya layık oluruz. Ve eğer arkamızda, bizden son¬ 

rakiler takip etsin diye miras olarak erdemi bırakırsak, iyi etkileri 

sürdüğü ve onlann da ondan faydalanması devam ettiği sürece, biz 

de bu güzel neticenin mükâfatından pay almaya hak kazanırız. 

Aklı başında olan her insan, adaletin hakkıyla yerine getirilme¬ 

sinde Kur an ın ortaya koyduğu tavn doğru ve mükemmel tek yol 

olarak taktir edecektir. Bu hakikatin doğru olarak kavranması, bu 

dünya hayatının cezalandırmak için yeterli olduğunu kabul edenle¬ 

rin yanlış anlayışlarının izale edilmesine ve aynı zamanda, ruhların 
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tenasühü ile bu işin gerçekleştirildiğine inanan kimselerin kanaati¬ 
nin bertaraf edilmesine yarayacaktır. Aslında hiçbir topluluk insan 
eyleminin sahasını, etkilerini ve neticelerini ne tam olarak kav a- 

makta, ne de adaletin bütün icaplannı bilmektedir. Bir kimsenin 
yaptığı iyi ya da kötü eylemlerine zemin hazırlayarak ortak olan sayı¬ 
sız kuşakların, bugün bu dünyada karşılıklarını vermek mümkün 

değildir. Dahası, o kişinin hayır ya da şer fiillerinin etkileri, o kimse¬ 
nin ölümüyle kesilmez. Aksine kendisinden sonra asırlar boyu de¬ 
vam eder ve sayısız insanın hayatım etkiler. Adalet, etkileri devam 
ettiği sürece bunlan ilk defa yapanın da hesabına geçirme zorunlu¬ 
luğunu gerektirir. Bu nedenle adaletin tam karşılığı bu dünya haya¬ 
tında imkânsızdır. Sonra, dünya hayatının sınırlılığı ve dünya im¬ 
kânlarının kısıtlılığı nedeniyle insanın yaptığı amelleri hakkıyla 
ödüllendirme veya cezalandırma imkânı yoktur. Bir dünya savaşmı 
başlatıp, yakıp-yıkan, milyonların hayatını mahveden ve arkasın¬ 

dan asırlar boyu milyarların hayatım etkilemeye devam edecek kötü 
bir miras bırakan bir kişinin işlediği suçun derecesini düşünelim. 
Bu dünyada böyle birisini hakkıyla kim cezalandırabilir? Veya yüz¬ 
lerce yıl, milyonlarca insana yararlı olacak bir şekilde hayatını in¬ 

sanlığın hizmetine adayan bir insanı bu dünyada kim hakkıyla 
mükâfatlandırıp ödüllendirebilir? 

Ceza verme sorununu bu açıdan düşünen bir kimse, cezalandır¬ 
ma konusunda şu kaçınılmaz sonuca ulaşır: Amelleriyle beraber 
bütün kuşakların toplanacağı başka bir dünyanın bulunması ge¬ 
reklidir. Sonra, adaleti tam uygulamak için herşeyi bilen ve herşey- 
den haberi olan birisinin bulunması lazımdır. Durumuna göre 
mükâfat veya cezayı hakeden insan hayatının ebedi olması ve mükâ¬ 

fat için de, bütün imkânların mevcut olması lâzımdır. 
Bu çeşit bir tefekkür, öldükten sonra ruhların faziletli veya fazilet¬ 

siz oluşlarına göre başka bedenlere geçtiğini söyleyen "tenasüh" 
inancının, temel yanılgısını da açığa çıkarmaktadır. Bu dünyada ya¬ 
pılan amellerin karşılıklarının verilmesi için binlerce yıl daha uzun 

bir hayatın gerekli olduğunu kavrayamamalarından böyle düşün- 
mekteler. Aynı uzunluktaki bir hayata yeniden doğuşun, cezalan¬ 
dırma sorunun çözümünde yetersiz kalacağı aşikârdır. Diğer yan¬ 
dan, iyi ve kötü fiillerin katlanarak katmerli bir biçimde nesilden ne- 

sile yeniden aktarılmasıyla bu iş daha karmaşık bir duruma gelecek¬ 
tir. Fiillerin etkisinin, sonsuz bir zincir gibi katlanması bunu, için¬ 
den çıkılmaz bir konuma sokacaktır. Böylece "tenasüh" inancına gö¬ 
re, bir insanın hesabı hiçbir zaman müslekar olamayacak, kararlaş- 
tınlamayacaktır. 
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39 (Bu sefer) Önde gelenler, sonda yer alanlara diyecekler ki: "Sizin 
bize göre bir üstünlüğünüz yoktur, kazandıklarınıza karşılık olarak aza¬ 
bı tadın/'31 

40 Şüphesiz ayetlerimizi yalanlayanlardan ve onlara karşı büyükle- 
nenler, onlar için göğün kapılan açılmaz ve halat (ya da deve) iğnenin de¬ 
liğinden geçinceye kadar cennete girmezler. Biz suçlu-günahkârları işte 

böyle cezalandmrız. 

41 Onlar için cehennemden yataklar ve üstlerine de örtüler vardır. Biz 
zulme sapanları işte böyle cezalandınnz. 

42 îman edenler ve salih amellerde bulunanlar -ki biz hiç kimseye 
güç yetireceğinden fazlasını yüklemeyiz- onlar da cennetin ashabı (hal¬ 
kadırlar. Onda sonsuz olarak kalacaklardır. 

43 Biz onların göğüslerinde kinden ne varsa çekip almışız.32 Altların- 
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dan da ırmaklar akar. Derler ki: "Bizi buna ulaştıran Allah'a hamd olsun. 
Eğer Allah bize hidayet vermeseydi biz doğruya erişmeyecektik. Andol- 
sun, Rabbimizin elçileri hak ile geldiler." Onlara: "îştc bu, yapmakta ol¬ 
duklarınıza karşılık olarak mirasçı kılındığınız cennettir7' diye sesleni¬ 
lecek.33 

AÇIKLAMA 

31.Kur an, cehennemlikler arasında bu tür tartışmaları, bir çok 

yerde tasvir etmektedir, örneğin, Sebe suresinin 31-32. ayetlerinde 
şöyle buyurulur: 

“Keşke, sen o zalimleri, Rableri huzurunda tutuklanmış ve birbir¬ 
lerini suçladıkları zaman bir görsen! Zayıf sayılanlar büyüklük tas- 

layanlara: "Siz olmasaydınız elbette biz iman eden insanlar olurduk" 
diyorlar. Fakat büyüklük taslayanlar veya öyle kabul edilenler "Size 
hiyate geldiği zaman sizi ondan biz mi alıkoyduk, çevirdik? Hayır, za¬ 
ten siz kendiniz suç işliyordunuz" derler. "Basit bir ifade ile şu de¬ 
mektir: "Hidayeti kabul etmemekten dolayı, asıl siz kendinizi suçla¬ 
yın. Siz, teşvik ettiğimiz işe olan ihtirasınızdan dolayı kolayca tuzağı¬ 
mıza düştünüz, bizim kölelerimiz oldunuz, çünkü servete bizahiti 
tutsak idiniz. Biz, vicdanınızı satın almayı istediğimizde, hemen sat¬ 
tınız. Çünkü onu satmaya siz daha dünden razı idiniz. Sizi, madde¬ 
ciliğe, dünyalıklara, milliyetçiliğe ve bu gibi şeylere tapınmaya çağır¬ 
dığımızda, Allah a ibadete karşı bir nefret ve dünyalıklara yönelik 
sevgi taşıdığınız için, hemen çağrımızı kabul ettiniz. Bundan dolayı 

Allah a ibadet edenlerin davetini reddedip bizimkine önem verdiniz 
.Sizi, bâtıl dini şeylerle k^ndırrriâya kalktığımızda, siz de hemen 
bunlan kabul ettiniz. Çünkü bizatihi kendiniz, kalblerinizde aynı ni¬ 

yetleri besliyordunuz. Meselâ, öyle tanrılar arıyordunuz ki, "Sizden 
hiçbir ahlakî sorumluluk istemeden, her ne isterseniz yerine getir¬ 
sin. Bu çeşit tanrılar verdik ve siz de aldınız. Meselâ öyle şefaatçılar 

aramakta idiniz ki, Allah’ın rehberliğini hiç kaale almadan, dünyada 
hoşlandığınız herşeye müsamaha etsin ve Cennete girmeniz için size 
de aracılık etsin. Biz de bu gibileri sizlere hemen temin ediverdik ve 
siz de kabul ettiniz. Mesela, öyle dinler anyordunuz ki, Allah a inan¬ 

cınız sebebiyle karşı karşıya kalacağınız her türlü zorluk, kısıtlama 
ve fedakârlıklardan uzak, iptila olduğunuz herşeye izin veren, adeta 

size tabi olan dinler. Biz de böyle kolay, eğlenceli dinler yaptık sizler 
için ve siz de teslim oldunuz. Yani kısacası, sizin dalâlete düşmeniz¬ 
den salt biz sorumlu değiliz, siz bundan pay sahibisiniz. Eğer dalâle¬ 
ti, sapkınlığı size biz temin ettiysek, siz de kendi rızanızla bunların 
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alıcısı oldunuz." 
32. Eğer dünyada iken, iyi insanlann arasında husumet, dostça 

olmayan duygular ve yanlış anlaşılmalar var idiyse, ahirette bunla¬ 
rın tümü izale edilecektir. Kalbleri düşmanlıktan tümüyle temizlen¬ 
miş ve canciğer dostlar olarak cennete gireceklerdir. O derece ki, es¬ 

ki muhalif, rakip ve tenkitçisini gören herkes, beraberce cennetin ni¬ 
metlerini paylaşarak eski düşmanını görmekten herhangi bir mem¬ 
nuniyetsizlik duymayacaklardır. Bir keresinde Hz. Ali bu ayeti okur¬ 

ken şöyle dedi: "Umuyorum ki Allah, benimle Osman, Talha, Zübeyr 
arasındaki yanlış anlamayı kökünden halledecektir." 

Eğer bu ayeti geniş manasıyla düşünürsek, Allah m iyi kullarının 
şaibeli halde cennetine girmelerini istemediği, aksine onlan cennete 
girmeden önce lütfü ile temizleyeceği sonucuna vannz. Böylece on¬ 
lar oraya tam arınmış ve saf bir halde gireceklerdir. 

33. Burada salihlerin cennete girişi sırasında yer alacak olan güzel 
bir olaya işaret edilmekte. Bir taraftan müminler yaptıkları güzel 
amelleriyle cenneti kazanan ve fakat bununla övünmeyip sadece se- 
viç ve şükür halinde "Bütün bunlar Allah'ın lütfundandır, zira biz 

bunu hak etmedik" diyerek Allah'a hamdederlerken diğer taraftan, 
Allah, kendi lütfü olduğunu ima bile etmeyip şöyle buyuracak, "Siz 

bunu amellerinizle hak etmiş bulunuyorsunuz. O sizin kazançları¬ 
nızın karşılığıdır. Bu sadece bir bağış değil fakat emeğinizin bir mey¬ 
vesi, gayretlerinizin mükâfatıdır, kazandığınız değerli bir hayattır", 

ihsanına uygun düşsün diye Allah, "Biz karşılık vereceğiz" ifadesi ye¬ 
rine "Onlar bir ses duyacaklar" cümlesini kullanır. 

Gerçekte, Allah'ın kullan bu dünyada da benzer şekilde davranır¬ 

lar. Zalimlerin aksine, onlar herhangi bir dünya başansı karşısında 
gururlanıp, "Bu bizim kendi yetenek iş ve çabamızın neticesidir" de¬ 
yip daha da asi olmaz ve dünyada fesad yaymazlar. Bu gibi asilerin 

tersine, Allah'ın gerçek kullan, dünyalık bütün başanlann O nun 
yardımıyla olduğunu düşünür ve Allah a şükredip hamdederler. Al¬ 
lah'tan ne kadar çok yardım görürlerse, o derece mütevazi, lütufkâr 

ve merhametli olurlar, iyi amellerine güvenip de, "Hiç kuşkumuz yok 

ki, kurtuluşa ereceğiz" demezler. Onun yerine kusurlanndan dolayı 
Allahtan özür diler. Onun yardım ve merhametine güvenir ve he- 
saplannın kendi aleyhlerine dönmesinde her an korku ve endişe 

içinde olurlar. 
Buhari ve Müslim'de rivayet edilen bir hadis-i şerif yukarda zikre¬ 

dilen hususu teyit etmektedir. Allah'ın Rasûlü, bir gün ashabını, 
"Sadece amellerinizin sevabı ile cennete giremeyeceğinizi kesinlikle 
bilmelisiniz" diyerek uyarmıştı. "Bu sizin için de söz konusu mu?" di¬ 

ye sordular. "Evet, Allah'ın yardımı ve merhameti olmazsa benim 
için de" diye cevap vermişti. 
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44 Cennet halkı, ateş halkına (şöyle) seslenecekler: "Bize Rabbimizin 
vadettiğini gerçek olarak bulduk; siz de Rabbinizin vadettiğini gerçek 
buldunuz mu?" Onlar da: "Evet" derler. Bundan sonra içlerinden sesle¬ 
nen biri (şöyle) seslenecektir: "Allah’ın laneti zalimlerin üzerine ol¬ 
sun." 

45 "Ki onlar Allah'ın yolundan alıkoyanlar, onda çarpıklık arayanlar 
ve onlar ahireti tanımayanlardır." 

46 İki taraf arasında bir engel ve burçlar (A'raf) üstünde de hepsini 
yüzlerinden tanıyan adamlar vardır. Cennete gireceklere: "Selam size" 
derler, ki bunlar, henüz girmeyen fakat (girmeyi) 'şiddetle arzu edip- 

umanl ardır/34 

AÇIKLAMA 

34. "Araf 'taki insanların durumu muallakta olup haklarında daha 
karar verilmemiş insanlardır. Çünkü müsbet yönleri cennete soka¬ 
cak derecede güçlü olmadığı gibi, menfi yönleri de cehenneme gön¬ 
derecek zayıflıkta değildir. Bu yüzden, cennet ile cehennem arasın¬ 
da, durumları karara bağlanana kadar bekleyeceklerdir. 
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47 Gözleri cehennem halkından yana çevrilince: "Rabbimiz, bizi za¬ 

limler topluluğuyla birlikte kılma" derler. 
48 Burcun üstündeki adamlar, kendilerini yüzlerinden tanıdıkları 

(ileri gelen birtakım) adamlara seslenerek derler ki: "Ne (güç ve servet) 

toplamış olmanız, ne büyüklük taslamalarınız (istikbânnız) size bir ya¬ 

rar sağlamadı." 

49 "Kendilerine Allah'ın bir rahmet eriştirmeyeceğine yemin ettiği¬ 

niz kimseler bunlar mıydı? (Cennettekilere de) Girin cennete. Sizin için 

hiç bir korku yoktur ve siz mahzun olmayacaksınız." 

50 Ateşin halkı, cennet halkına seslenir: "Bize biraz sudan ya da Al¬ 

lah'ın size verdiği nzıktan aktarın." Derler ki: "Doğrusu Allah, bunları 

küfre sapanlara haram (yasak) kılmıştır"; 

51 Onlar, dinlerini bir eğlence ve oyun (konusu) edinmişlerdi ve dün¬ 

ya hayatı onlan aldatmıştı. Onlar, bu günleriyle karşılaşmayı unuttukla¬ 

rı ve bizim ayetlerimizi 'yok sayarak tanımadıkları' gibi, biz de bugün 

onlan unutacağız.33 

52 Andolsun, biz onlara ilme36 dayalı açıklamalar veren bir Kitap ver¬ 

dik ki bu kitap iman edenler için bir hidayet ve rahmettir.37 

53 Onlar, onun tevilinden başkasına bakmazlar mı?38 Onun tevilinin 

geleceği gün, daha önce onu unutanlar, diyecekler ki: "Gerçekten Rabbi- 

mizin peygamberleri bize hakkı getirmişlerdi. Şimdi bize şefaat edecek 

şefaatçiler var mıdır? Veya geri çevrilsek de işlediklerimizden başkasını 

yapsak."39 Gerçek şu ki onlar, kendilerini hüsrana uğratmışlardır, uy¬ 

durmakta oldukları şeyler de kendilerinden uzaklaşıp kaybolmuşlar¬ 

dır. 

AÇIKLAMA 

35. Cennet ve cehennem halkı ile Araftakiler arasında geçecek ko¬ 
nuşmalarda, ahirette insanın yeteneklerinin ne denli güçlü olacağı 

hakkında bazı fikirler kurabiliriz. Görme yeteneği, Cennet, Cehen¬ 
nem ve A raftakiler istediklerinde birbirlerini görebilecekleri derece¬ 
de kuvvetli olacaktır. Yine konuşma ve duyma kabiliyetleri gibi has¬ 

sasiyetleri de o derece artacak ki, farklı bu üç dünyanın insanları 
birbirleriyle hiçbir engel olmaksızın konuşmalarını sürdürebilecek¬ 
lerdir. Biz, bu ve benzeri Kuranın gelecek dünyayı tanımlamaların¬ 
dan, kişilik yapımızda bir değişiklik olmadan, ahiretteki hayat ka¬ 
nunlarının, dünyamızdaki kanunlardan farklı olacağını öğreniyo¬ 
ruz. Ne yazık ki. Kur an ve hadislerde geçen bu gibi tanımlamalar. 
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yaşadıkları sınırlı maddi dünyanın dışında daha büyük imkânlarla 
donatılmış bir alemin varlığını idrak ve tahayyül edememeleri nede¬ 
niyle bazı insanlan şüpheye düşürmektedir. Herşeyi dünya ölçüle¬ 

riyle değerlendirdiklerinden bu gibi kimseler Kuran ve hadislerde 
gördükleri bu tasvirlerle istihza ederler. Fakat hayat tasavvurları 
onlann dar akıllan gibi sınırlı da değildir. 

36. Yani, "Kuran, gerçekliğin ve bu dünyadaki hayatında uyulma¬ 

sı gereken doğru tavrın detaylannı ve Doğru Yol un temel prensiple¬ 
rini insana vermektedir. Hem sonra, bu açıklamaların şüphe, varsa¬ 
yım veya arzulara değil, bilâkis saf ve sağlam bilgiye dayandığı husu¬ 

su aynca belirtilmesi gereken bir konudur. 

37. Kuran irşad dır. Tebliği öyle nettir ki, üzerinde düşünen her¬ 

kesi doğru yola iletir. Buna ilaveten O, irşada inanan ve öğretilerine 
uyan kimselerin hayatlannda bu hidayetin pratik etkilerini görmek 
müknüdür. Ve bir "Rahmet'tir. Çünkü onu kabullenen ve hayatını 

ona uyduran kişinin zihinsel dünyasında, ahlaki yapısında ve ka¬ 
rakterinde hayırlı bir inkilab (devrim) meydana getirir. Bunun doğ¬ 
ruluğu, yüce peygamberin ashabının hayatında meydana gelen fev- 
kalede değişikliklerle ispatlanmıştır. 

38. Başka bir ifade de ise şöyle demektedir "Doğru ile yanlış ara¬ 

sındaki fark, bir çok aklî yollar ile açıklanmıştır. Buna rağmen yine 
de anlamayan insanlar var. Daha önce, tamamen kendileri gibi ol¬ 
dukları halde, "Hak Yolu" takip etmekle hayatları bütünüyle iyiye 
doğru inkılap eden bu insanlar örnek olarak dururken, hâlâ bundan 
örnek almazlar. Bu gibiler, ancak, hata ve günahlarının neticesinde 
başlarına gelen belâ ve musibetleri gördüklerinde bu yanlışlarını iti¬ 
raf ederler." - 

Onlann hali, ne hekimin tavsiyesine uyan, ne de aynı dertten 
muzdarip olup da hekimin öğütlerini tutarak sağlığına yeniden ka¬ 

vuşanların durumundan, ders almayan hastanın durumuna ben¬ 
zer. Böyle bir hasta, izlediği hayat tarzının, ölümünü mukadder kılı¬ 

cı olduğunu ancak ölüm döşeğinde farkedecektir. 

39. Peygamberlerin getirdiği vahye karşı gelmenin neticelerini biz¬ 

zat gözleriyle görünce; "Peygamberlerin, hakkında bize bilgi verdiği 
ve o anda inkâr ettiğimiz gerçeği işte şimdi anladık. Eğer biz tekrar 
dünyaya gönderilecek olursak, bu sefer farklı bir yol tutacağız" der¬ 
ler. Onlann bu çeşit isteklerine verilen cevaplar için Bkz. En am: 27- 
28, İbrahim: 44-45, Secde: 12-13, Fatır: 37, Zümer: 56-59, Mümin: 

11-12. 
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54 Gerçekten sizin Rabbiniz, altı günde40 gökleri ve yeri yaratan, son¬ 
ra da arşa istiva eden41 Allah'tır. Gündüzü, durmaksızın kendisini kova¬ 
layan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdi- 

rendir. Haberiniz olsun, yaratmak da, emir de (yalnızca) O'nundur.42 
Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir.43 

AÇIKLAMA 

40. Burada "gün" kelimesi, 'an, devir, müddet' anlamında kullanıl¬ 

mıştır. Bu kelime Hac: 47‘de de aynı mânâ ile gelmiştir. "Gerçekte 
Rabbin. yanında bir gün, sizin saydıklarınızdan bin yıl gibidir." Yine 
"Melekler ve Cebrail, süresi ellibin yıla eşit olan bir günde O na yük¬ 
selir" (Meariç:) ayetinde de aynı anlamdadır. Onun gerçek anlamını 
yalnız Allah bilir. (Daha fazla açıklama için bkz. Fussilet: 11-15). 

41. "Arş üzerinde oturduğu"nun mahiyetini anlayabilmek bizim 
için oldukça zor bir mesele. Yalnızca şöyle anlamak mümkün: Kâi¬ 
natın yaratılmasından sonra Allah "Arş" diye adlandırılabilecek, sı¬ 
nırsız hükümranlığının merkezi olarak bir yer tesbit etmiş olabilir. 
Oradan bütün aleme rahmetini saçmaktadır. Arapça, "el-Arş" keli¬ 
mesi, aynca, mecazi olarak, "Onun hakimiyeti", “arşa oturuşu "da 
"hükümranlığının bütün idare vasıtalarını kendi elinde tutması an¬ 
lamlarına da gelebilmektedir. Ayetin tafsilatı nasıl olursa olsun, 
Kur an, bunu, aslında Allah'ın kainatın yalnızca Haliki olmayıp, 
onun Hakimi ve Müdebbir'i de olduğunu vurgulamak için zikret¬ 
mektedir. Yani, Allah kainaü halk ettikten sonra onunla irtibatım ve 
ilgisini kesmemiş, bilâkis her saniye ve her anda o kainatı idare et¬ 
mektedir. Hakimiyetinin tüm güçleri, şüphesiz, kendi yed-i kudre- 
tindedir. Herşey O nun emri ve itaati altındadır. Herşeyin ve herke¬ 
sin kaderi her dem O nun elindedir. Bu şekilde Kur an, Allah'a karşı 
şirk ve isyan gibi dalâletlere sevkeden temelden yanlış anlayışlara 
kısa yoldan son verir. Allah'ın evrenin sorunlarına dair yapacağı hiç 
bir şeyi kalmadığı şeklindeki bir kanaat, insan mukaddeı*atmın baş¬ 
ka biri tarafından çizildiği veya sonuçlandmldığı şeklindeki bir inan¬ 
ca götürür, ki bu da kişinin, o kimsenin önünde eğilmesini veya ken- 
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di mukadderatının yapıcısının bizzat insanın kendisi olduğu fikrine, 
o da neticede insanın kendi başına buyruk olması gerektiği inancına 
götürür. 

Bu bağlamda, Kuranın insan ile Allah arasındaki ilişkiyi anlat¬ 
ması için anlatırken, "hakimiyet" ve "hükümdarlık" gibi kelimeleri 
kullanması düşünülmeye değer bir husustur. Her ne kadar, Kur an 
insanoğlunun idrak ve anlayışına sığsın diye birçok yerde bu gibi ke¬ 
limeler, sanatsal tabirler, mecazi ifade ve uslup kullanmışsa da, yine 
de çarpık düşünceli bazı münekkidler, bunlardan, bu Kitab ın Hz. 
Muhammed'in (s.a.) bir uydurması olduğu gibi saçma bir sonuç çı¬ 
karmışlardır. itirazları şöyle sıralanıyor: "Melik" gibi bazı kelimelerin 
sıkça kullanılması gösteriyor ki, bu kitabın yazan o dönemde etra¬ 
fında cari yönetim sistemi olan "krallık 'tan etkilenmiş. Bu nedenle, 
bunun yazan Allah olamaz. Çünkü kendisi ile bir kral, bir melik ara¬ 
sında mukayesenin bile kabil olamayacağını Allah bilmez mi?" Bu 
gibi iddiaların oldukça zayıf ve hafif kaldığı çok açıktır. Kur an da 
serdedilen yerin ve göklerin "hakimi" kavramı, sadece belirli bir za¬ 
man için, sınırlı bir güce sahip olmalan nedeniyle ölümlü, zayıf kral¬ 
ların tam tersine Allah, el-Hakim, es-Samed, Kadir-i Mutlak, tüm za¬ 
manlarda ve mekânlarda herşeyin üzerine Mutlak Hakim olandır. 
Kur an daki "melik" olan Allah'ın hakimiyeti kavramına, insanın 
krallığı uygun düşmediği ve karşılayamadığı için aslında eleştirileri 
Kur an daha başta çürütmüştür. Bu yüzden Mutlak Kral gibi, kim¬ 
senin hükümranlık iddia etmesine mahal yoktur. Çünkü insandan 
istenen, dinî anlamda, yalnızca Allah'ı mabud (ibadet edilecek) ola¬ 
rak tanıması ve medenî, siyasî anlamda yalnızca yine O nu yegane 
hüküm sahibi olarak tanımasıdır. 

42. Bu "Arşa oturdu" ibaresinin mânâsının daha sonraki açıkla¬ 
masıdır. "Allah kâinatın yalnız yaratıcısı değil, aynı zamanda onun 
hakimi ve idarecisidir. Onu yarattıktan sonra ne onun idaresini baş¬ 
kalarının eline bırakmış, ne bütününü veya cüzünü kendinden ba¬ 
ğımsız kılmıştır. Aksine, bütün alemin işleyişi ve düzenini bizzat 
kendi elinde tutmuştur. Gün ve gece kendi başlarına değil, mevcut 
nizamı değiştirebilecek veya durdurabilecek güce sahip Allah'ın em¬ 
ri ile birbirlerini izlerler. Güneş, ay ve yıldızlar da bunun gibi, hiçbir 
zatî güçleri yoktur, tümüyle O'nun emrinde ve konulan İlahî kanun¬ 
ların doğrultusunda kayıtsız-şartsız çalışırlar." 

43. "Bereket” sözcüğünün kök anlamı, büyüklük, yücelik, sürekli¬ 
lik ve sağlamlıkla birlikte büyüme, artma ve gelişme demektir. Bü¬ 
tün bu anlamlara ek olarak kelime, iyilik ve refah mânâlarını da ta¬ 
şır. Buna göre ayet, "Onun iyilikleri ve faziletleri hudutsuzdur. 
O nun hayrı her yere ulaşır. O sınırı olmayan yüce bir mevki sahibi¬ 
dir. Üstelik. O'nun iyilikleri ve faziletleri için bir bozulma veya eksil¬ 
me sözkonusu değildir, sürekli ve sabittir. (Daha fazla açıklama için 
bkz. Furkan an: 1-19) 
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55 Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz O, haddi 
aşanları sevmez. 

56 Düzene konulmas(ıslah)ından'11 sonra yeryüzünde bozgunculuk 
(fesad) çıkarmayın; O’na korkarak ve umut taşıyarak dua edin.45 Doğru¬ 
su Allah’ın rahmeti iyilik yapanlara pek yakındır. 

57 Rahmetinin önünde rüzgârları bir müjde olarak gönderen O'dur. 
Bunlar ağırca bulutlan kaldınp yüklendiğinde, onian (kuraklıktan) öl¬ 
müş bir şehre sürükleyiveririz ve bununla oraya su indiririz de böylelik¬ 

le bütün ürünlerden çıkannz. İşte biz, ölüleri de böyle diriltip-çıkannz. 
Umulur ki ibret alırsınız. 

AÇIKLAMA 

44. Kur an a göre, dünyadaki karışıklık ve düzensizliğin ana kay¬ 
nağı, insanın Allah'a ibadetten aynlıp başkalanna ve nefsine kulluk 
etmesi, Allah'ın yol gösterici hidayetini bırakıp ahlâkî, İçtimaî ve kül¬ 
türel yapısını inşa etmesi için başkalannın kılavuzluğu altına girme- 
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sidir. Bu durum fesad ve ona bağlı diğer kargaşa ve düzensizlikleri 

doğurduğu için bunun kökünden kazılıp atılmasını amaçlar. Aynı 

zamanda, bu düzensizlik ve kargaşanın dünyanın kendi tabiatın¬ 

dan olmadığım, arızî olduğunu ve dolayısıyla da yeniden düzen ve 

huzur haline inkılab ettirilebileceğine de dikkat çeker. Çünkü, insa¬ 

nın cehaleti ve inkârının bir ürünü olarak, dünya için kurulmuş ni¬ 

zam, nizamsızlık ve kargaşaya yenilmiştir. Yani, insan dünya haya¬ 

tına cehalet, barbarlık, şirk, isyan ve ahlâkî anarşi içinde başlama¬ 
mıştır ki, daha sonra derece derece bunları kaldıracak reformlara gi¬ 

rişilmiş olsun. İnsan dünya hayatına, huzur ve nizam içerisinde 

başlamıştır. Daha sonra bu huzur, günahkârların, kötülerin, deli- 

likleri ve lıtne-fesatlanyla bozulmuştur. Sonra Allah o fesadı, düzen¬ 

sizliği gidermek ve hayatı ilk, orijinal şekline tekrar döndürmek için 

peygamberler göndermiştir. Onlar insanlığı, ilk huzur ve düzen hali¬ 

ni korumaya ve kargaşayı yaymaktan kaçınmaya davet etmişler¬ 

dir. 

Kur an ın bu mesele hakkındaki görüşünün, insanın karanlıklar¬ 

dan aydınlanmaya doğru çıktığı ve hayatın kademe kademe reform¬ 

lar ile daha da düzenlileştiği görüşünde olan evrimcilerinkinden çok 

farklı olduğunu söylemek gerekir. Onlann aksine. Kur an, Allah’ın 

insanı yeryüzünde aydınlatmış olarak yerleştirdiğini ve hayata hu¬ 

zur ve nizama dayalı bir yapı içerisinde başladığını vurgular. Bilahe- 

re insan, mütemadiyen şeytanın rehberliğini izlemiş ve karanlıkla¬ 

ra, zulmete gark olmuşlardır. Orijinal, doğru ve düzenli sistemi boz¬ 

dular. Sonra Allah, tekrar tekrar elçilerini göndererek insanları ka¬ 

ranlıktan zulmetten aydınlığa, ışığa, nura çıkmaya, fesattan kaçın¬ 

maya davet etmektedir. (Bkz. Bakara an: 230) 

45. Yukanda geçen "fesad” hali burada açıklığa kavuşturuluyor ve 

bu halin insanın, veli, koruyucu ve yardımcı olarak Allah'tan başka¬ 

sını kabul etmesiyle başladığnı söylüyor. O halde düzen, ancak tek 

veli, koruyucu ve yardımcının, yalnız Allah olduğunu bilmekle tek¬ 

rar sağlanabilir. 

"Korkarak" ve "umarak" dua etmek ile, insanın sadece Allah'tan 

korkması ve yine umduğunu sadece O ndan beklemesi gerektiği 

kastolunuyor. İnsan refah ve saadetinin tamamen Allah a bağlı ol¬ 

duğu inancıyla dua etmelidir. Aksi taktirde sonuç hüsran ve felaket¬ 

ten başka birşey olmaz. 
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58 Güzel şehrin bitkisi, Rabbinin izniyle çıkar; kötü olandan ise kav¬ 
ruktan başkası çıkmaz.46 İşte biz, şükreden bir topluluk için ayetleri böy¬ 
le çeşitli biçimlerde açıklıyoruz. 

AÇIKLAMA 

46. Burada yağmur ve onun bereketinin kinaye yolu ile anlatımı, 
sadece Allah ın gücünü göstermek ve ölümden sonra hayat olduğu¬ 
nu ispatlamak hedefinde değildir yalnızca. Esas maksad, peygam¬ 
berlik müessesesi ve onun rahmetiyle, nasıl iyiyi kötüden, saf olanı 
saf olmayandan ayırmaya yardımcı olduğunu ortaya koyacaktır. Hz. 
Peygamber in (s.a.) gelişi, İlâhî hidayetin ve tebliğin gönderilişi, bu¬ 
lut ve hayat veren yağmur yüklü rüzgara benzetilmiştir. Yağmur, ha¬ 
yatın hâzinelerini, (meyve vs.) tekrar bitirmek üzere toprağı nasıl 
canlandırırsa, Hz. Peygamberin (s.a.) talimleri ve rehberliği de aynı 
şekilde, iyilik hâzinelerini açığa çıkararak ölü insanlığı öylece yeni¬ 
den hayata kavuşturur. Buna ilaveten burada mecazi olarak tüm 
bu rahmetin yapacağ tek şey vardır: O da yapısından zaten zengin, 
münbit olan ve altındaki hâzineleri dışanya çıkarmak, bitkileri fış¬ 
kırtmak için yalnızca bir yağmur bekleyen toprağa düşmektir. İşte 
buna işaret edilmektedir. Aynen, rasüllerin tebliğ ve irşadlanndan 
da ancak gerekli kabiliyete sahip olup da, doğru rehber yokluğun¬ 
dan bu gizli kalmış yeteneklerini bir türlü geliştirememiş olanlar ya¬ 
rarlanabilecektir. Şerir ve samimiyetsiz insanlara gelince, onlar, 
üzerine yağmur düşse bile sadece faydasız çalılıklar bitiren çorak 
topraklar gibi peygamberlik müessesesinin bereketinden faydala¬ 
namazlar. işte bu şekilde onların gizli olan hainlikleri, peygamberle¬ 
rin gelişiyle bütünüyle ortaya çıkar. Bu kinayeli ifadeden çıkan ibret 
dersi, daha sonraki bölümlerde geçen bir dizi tarihi olaylarla pekişti¬ 
rilerek her dönemde ve her peygamberin gelişi üzerine insanların 
kendiliğinden iki gruba ayrıldıkları hususundadır. Birinci grup, 
peygamberlerin lulavuzluğundan yararlanarak kabiliyetlerini tam 
geliştirilen ve iyiliğin meyvelerini devşiren yetenekli ve saf insanlar¬ 
dan, ikinci grup ise, peygamberlerle yüzyüze kalınca bütün çirkef¬ 
liklerini kusan ve değersiz bir madenin som altından aynlması gibi 
diğerlerinden aynlan, kirli, rezil insanlardan oluşur. 
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59 Andolsun, biz Nuh’u kendi kavmine (toplumuna) gönderdik.47 
Dedi ki: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka ilahınız 

yoktur.48 Doğrusu ben, sizin için büyük bir günün azabından korkmak¬ 
tayım." 

60 Kavminin önde gelenleri: "Gerçekte biz seni açıkça bir 'şaşırmıştık 
ve sapmışlık' içinde görmekteyiz" dediler. 

610: "Ey kavmim,bende bir 'şaşırmışlık ve şapmışlık' yoktur; ama 
ben alemlerin Rabbinden bir peygamberim" dedi. 

62 "Sizellabbimin risale tini tebliğ ediyorum. (Aynca) Size öğüt veri¬ 
yor ve sizin bilmediklerinizi ben Allah'tan biliyorum." 

AÇIKLAMA 

47. Açıklama notu: 46'da işaret edilen tarihi olaylardan birincisi 
burayla bağıntıhdır. Kur an a göre, Hz. Nuh (a.s.) Hz. Adem in (a.s.) 
takip ettiği ve zürriyetine bizzat öğrettiği "Hak yolu" ilk defa tahrip 

eden kendi kavmine peygamber olarak gönderilmiştir. Biz, 
Kurandaki kısa atıflardan ve İncildeki detaylı bilgilerden Hz. 
Nuh'un (s.a). kavminin bugün Irak denilen ülkede yaşamış olduğu¬ 
nu öğreniyoruz. Aynı husus, Incil'den daha eski Babil Arkeolojik ka- 
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zılannda bulunan levhalarla da teyid edilmiştir. Bunlar, İncil ve 
Kur an da, nakledilmiş olan benzer kıssayı anlatır ve olay yerini Mu¬ 
sul'a yakın bir mevkide tesbit ederler. Dahası, çok eski devirlerden 

beri gelen Kürt ve Ermeni rivayetleri de, Hz. Nuh'un gemisinin, ayrı 
bölgenin bir yerinde karaya oturduğunu söyler. Bu hikâyeler, aym 
zamanda, Ağn Dağı civarında geçen Hz. Nuh (a.s.) kıssası ile ilişkili 
bazı kalıntılara da işaret eder. Hatta Nehcivan şehri yerlileri bile, 
şehrin Nuh Peygamber (a.s.) tarafından kurulmuş olduğunu iddia 
ederler. 

Eski Yunan. Mısır, Hint ve Çin edebiyatlarında da, Hz. Nuh'un 
kıssasına benzer rivayetler vardır. Bunların dışında, çok eski za¬ 
manlardan beri Burma, Malaya, Doğu Hind Adalan, Avustralya, Ye¬ 

ni Gine, Avrupa ve Amerika'nın çeşitli bölgelerinde anlatılagelmiş 
olan rivayetler de o kıssaya çok benzemektedir. Bütün bunlar, bu 
kıssanın, Hz. Adem in tüm çocuklarının, dünyanın dört bir yanma 
daha dağılmadan önce hep beraber, birlikte aynı bölgede geçindikleri 

denemle alâkalı olduğunu gösterir. Bundan dolayı, kendi tasavvur¬ 
larıyla karışmış ve olayın gerçek hikâyesini unutmuş olmalarına 
rağmen, her milletin eski tarihlerinde Tufan "la ilgili atıflara rastla¬ 
mak mümkündür. 

48. Bu ve Hz. Nuh’un kıssasının anlatıldığı diğer ayetler, onların 

ne Allah'ın varlığını inkâr ettiklerini, ne O ndan habersiz ve ne de 
O na ibadet etmeyi reddettiklerini gösterir. Fakat sapıklıklarının 

ana sebebi, şirke bulaşmış, Allah'a başka ortaklar koşmuş ve onlan 
Allah'la beraber tapınmaya değer bulmuş olmaları idi. Bu temel sa¬ 
pış onları diğer birçok kötülüklere şevketti. Örneğin bu, uydurduk¬ 
ları sahte tannlan temsil etmek için ortaya özel bir sınıf çıkarmaları¬ 
na neden oldu. Daha sonra bu sınıf, toplumun dinî, siyasî ve ekono¬ 
mik gücünü eline geçirdi ve halk arasında sınıflaşmalar ortaya çıktı. 

Neticede, fesad, kargaşa, zulüm ve ahlâksızlık her yeri aldı yürüdü 
ve insanlık aşağıların en aşağısına (Esfel-î Safilin) battı gitti. Hz. Nuh 

(a.s.) bu hususları ıslah etmek için gönderildi. Bu iş için o, uzun bir 
zaman bütün gücünü, üstün bir hikmet ve sabırla istenen ıslahatı 
yapmaya harcadı. Fakat o sefil sınıf, tüm halkı öyle hilekârca aldat¬ 
mıştı ki, Hz. Nuh'un (a.s.) tüm gayretleri boşa çıkıyordu. Onların ıs¬ 

lah edilmelerinden artık hiçbir umut kalmadığı zaman Hz. Nuh (a.s.) 
Allah'a dua ederek şöyle dedi: "Ey Rabbim! Bir tane dahi-olsa bu 
inkârcılardan, hiçbirini yeryüzünde bırakma! Çünkü onlardan her¬ 
hangi birini hayatta bırakırsan, o yine senin kullarını saptırır ve sa¬ 
dece facir ve kafir nesiller doğurur." (Daha fazla bilgi için bkz. Hud: 
25-48, Şuara: 105-119, Nuh suresinin tümü). 
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63 "Sakınıp rahmete kavuşmanız için, içinizden sizi uyanp korkuta¬ 
cak bir adam aracılığı ile bir Zikir (Kitap) gelmesine mi şaştınız?"48 

64 Onu yalanladılar. Biz de onu ve gemide onunla birlikte olanları 
kurtardık, ayetlerimizi yalan sayanlan da suda-boğduk.50 Çünkü onlar 

kör bir kavimdi. 
65 Ad51 (toplumuna da) kardeşleri Hud'u (gönderdik). (Hud, kavmi- 

ne:) "Ey kavmim, Alah’a kulluk edin, sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. 

Hâlâ korkup-sakınmayacak mısınız?" dedi. 

AÇIKLAMA 

49. Burada. Hz. Nuh (a.s.) ile kavini arasında geçmiş olan hadise, 
Hz. Muhammed'le (s.a.) halkı arasında tam bir benzerinin meydana 
gelmesinden dolayı rivayet edilmiş, anlatılmıştır. O nun daveti, Hz. 
Nuh'unki ile, çağrısına verilen cevap da, ileri gelen sapıkların Hz. 
Nuh'a verdikleri cevapla hemen hemen aynı idi. Kureyş ileri gelenle¬ 
rinin, Hz. Muhammed’in (s.a.) davetine karşı sebep oldukları şüphe¬ 
ler, yüce peygamberden binlerce yıl önce kavminin ileri gelenleri ta¬ 

rafından Hz. Nuh'un (a.s) çağnsına karşı yapılmış olanların aynısıy¬ 

dı ve karşılıkları da Hz. Nuh tarafından verilmiş cevapların aynısıydı. 
Dahası, Rasûllerin hayatlannda, kavimlerinin, davetlerine karşı ta¬ 
kınmış olduklan tavır da Mekke ileri gelenlerinin göstermekte ol¬ 

dukları tutum ile aynı idi. Bundan dolayı. Kuran ilgili hitaplarında 
her devirde peygamberlerin getirdiği davetin ve sonunda o davete 
karşı gelip inkâr eden kimselerin, şu ana kadar aynı olduğunu ve 

bundan sonra da aynı olacağı gerçeğini vurgulamaktadır. 
50. Kur an ı Kerim’de muayyen yerlerde, muayyen peygamberle¬ 

rin tebliğlerinden belli olayların kısa kısa anlatılışı, bütün bir olayın 
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birkaç hadiseyle bittiği tahminine sebep olmuştur. Sanılır ki. bir 
peygamber önce kavmi önünde davasını ilân etmiş, onlar da karşı 
itirazlarda bulunmuşlar, daha sonra peygamber onları cevaplamış 
fakat onlar yine karşı gelerek davetin bâtıl olduğunu ilân etmişler ve 
olay böylece birkaç kez tekrarlandıktan sonra Allah cezasını indir¬ 
miştir. Bu tip bir bilgi. Kuran ın üslûbuna yabancı olanların yanlış 
bir zannından ibarettir. Bu olaylar, uzun zaman süren bir kavganın 
sadece birkaç safhasıdır. Çünkü Kur an, aynı yerde meydana gelen 
bir kıssanın tüm ayrıntılarım vermez. Bazı tarihi olayların naklinde, 
Kuran, anlatımı sadece o anda münakaşa konusu kısımla doğru¬ 
dan ilgili olan bölümle sınırlar ve gerekli olmayan diğer bütün tefer¬ 
ruatı geçer. Bunu biraz daha açıklamak için, Hz. Nuh’un (a.s.) bu 
kıssasından örnekler getirelim: Burada gaye, bir peygamberin dave¬ 
tine karşı gelmenin ve yalanlamanın sonuçlan hakkında insanlan 
uyarmaktır. Bundan dolayı, Hz. Nuh’un (a.s.) davetini halkına an¬ 
latmaya devam ettiği zaman sürecinin tümünü zikretmek gerekli de¬ 
ğildir. Fakat Hz. Muhammed (s.a)le ashabına sabn talim etmek için 
Hz. Nuh'un kavmine davetini sürdürdüğü zamanın uzunluğu hak¬ 
kında özel bir dikkat çekmektedir. Bunun hatırlatılması, birkaç yıl¬ 
lık çabalannm hiçbir önemli ve ivedi sonucunu görememekle Hz. 
Muhammed (s.a.) ve ashabının umutlannı kaybetmemeleri, aksine, 
umudunu yitirmeden, her türlü elverişsiz şartlarda görevini yapan 
Hz. Nuh'un (a. s.) kıssasından bir ders almaları gerektiği hususunda 
onların cesaretlerini arttırmak içindir. (Bkz. Ankebut: 14) 

Aynı şekilde, "İlahî Daveti yalanlayan ve Onu bâtıl görüp öyle mu¬ 
amelede bulunan kimseleri helâk ederiz" gibi cümleleri tekrar tekrar 
okudukları zaman, bazı insanlar şüpheci hale gelir ve "öyleyse bu¬ 
gün, niçin aynı şeyler meydana gelmiyor?" diye sorabilirler. Bunlar, 
Kuranda anlatılandan farklı bir yapıda olsa da, ulusların bu dün¬ 
yada, bir yükselip bir çöktüklerini kabul ederler. Fakat peygamber¬ 
lerin iyice tanınıp anlaşılmasından sonra bir kavmin zelzele, tufan, 
kasırga veya yıldırım misali ani bir azap ile yok olması farklıdır. Bu 
kuşkunun ortadan kalkması için, insanın bir peygamberin içinden 
doğup çıktığı bir toplumla, peygamberin şahsen bulunmadığı bir 
toplum arasındaki farkı kavraması gereklidir. O, Allah'ın davetini, 
onlara, hem de kendi dilleriyle doğrudan anlatır ve karşı gelmelerine 
hiçbir mazeret bırakmamak için, bizzat kendi şahsında inandırıcı 
tam ve mükemmel bir model sunar. Bundan dolayı böyle bir toplum, 
bu gibi açık ayetlerden sonra, İlahî davete karşı geldiğinde, en şid¬ 
detli şekilde cezalandırılmayı da hak eder. Daveti doğrudan doğruya 
peygamberden almayıp ona dolaylı yollardan ulaşan bir toplumun 
durumu, tabii ki böyle bir toplumun durumundan farklıdır. Onla¬ 
rın, helâk edilme cezalarının hemen anında uygulanması, peygam¬ 
berlerin kendi zamanlarında yaşamış olmalarındandır. Bunun şim¬ 
di uygulanmamasında şaşılacak birşey yok. Çünkü peygamberlik 
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zincirinin sonuncusu Hz. Muhammed’den (s.a.) sonra hiçbir pey¬ 
gamber gelmiş değildir ve kıyamet gününe kadar da gelmeyecektir. 
Binaenaleyh peygamberleri yalanlayanlara gelen azap gibi, şimdi de 
azap gelirse eğer, bu çok şaşırtıcı olacaktır. Çünkü o takdirde bu 
azap bazı türedilerin peygamberlik iddialanna delil teşkil eder. 

Yine de bu. Allah Teâlâ'nın bu tür cezalan uygulamayı bıraktığı 
anlamına gelmez. Hakikatte şimdi bile Allah'ın kendisine gelen ve 
sapıtan topluluklar üzerine ihtar ve ceza kabilinden afetler gönder¬ 
diği müşahede edilmekte. Fakat onlar, ne yazık ki. dikkatlerini asıl 
nedene çevirmemekteler, aksine bu belâlara, tuttuklan kötü yolun 
bir sonucu olarak bakmak yerine, fiziksel nedenlerin ötesine geçe¬ 
meyen bilim adamlan, tarihçileri, felsefecileri, bu olaylan bazı fizik¬ 
sel ve tarihsel yasalara hamlederek bu insanlan yanlış tarafa çeker¬ 
ler. Bu sözde alimler, insanların dikkatlerini, üzerlerinde bir Allah 
olduğu gerçeğine çevirmelerine mani olurlar. O Allah ki. evvela bazı 
ufak afetler ile onlan yanlış, kötü yollan konusunda uyarmış ve da¬ 
ha sonra da. eğer bu tutumlarında ve hayat tarzlarında ısrar ederler¬ 
se tamamlyle helak cehennemine atmıştır. 

51. "Ad", en eski Arabistan kabilelerinden birisi idi. Bu kavmin kıs- 
salan çok iyi bilinmekte ve ülkenin her yerinde anlatılmaktaydı. On¬ 
ların güç, kuvvet ve zenginlikleri hakkındaki hikâyeler çok meşhur 
hale gelmiş ve sonuçta kökünden helak edilişleri de ibret alınacak 
bir örnek olarak anlatılmıştır. Onların bu kötü şöhretleri, isimlerine 
benzeyen, yeni kelimeler üretilmesine yardımcı oldu. Meselâ, her es¬ 
ki şeye" o^u- ",ve arkeolojik kalıntılara da" diye isim verilir ol¬ 
du. Hiçbir izleyeni ve sahibi kalmamış ve bu yüzden çoraklaşmış 
araziye de"_-0 ” denilmektedir. 

Eski Arap şiirinde bu kavim sık sık geçer. Arap kabileleri nesep 
uzmanlan, yok olmuş, nesilleri kesilmiş ilk Arap kabilesi olarak Ad 
kavmini zikrederler. Günün birinde Ad kavminin yaşamış olduğu 
topraklarda oturan Beni Zahl b. Şeyba adında birinin Yüce Peygam¬ 
ber e (s.a.) geldiği ve çok eski çağlardan beri Ad kavmi hakkında an¬ 
la tılagelmiş olan hikâyeler naklettiği rivayet edilmiştir. 

Kur an a göre Ad kavmi. etrafı Hicaz. Yemen ve Yemame ile çevril¬ 
miş olan Ahkâf adındaki bölgede otururdu. Burasını merkez tutarak 
Yemen. Umman ve Hadramût'tan Irak'a kadar uzanan çok geniş bir 
alana hakimiyetlerini kurmuşlardı. Tarih yönünden kalıntıları ol¬ 
dukça eski olmasına rağmen Güney Arabistan'da Ad kavmine atfe¬ 
dilen bazı kalıntılar halen vardır. Hadramut'un bir bölgesinde. Hz 
Hud'un (a.s.) olduğu söylenen bir mezar mevcuttur. 1837 de İngiliz 
donanmasında görevli James R. Wellested. Hısn-ı Gurab yakınında. 
Hud peygamberden bahseden bir levha buldu. Dahası, levhadaki 
yazı, burada yaşamış olanların Hz. Hud'un (a.s.) şeriatını takip 
edenler olduğunu de gösteriyordu. (Daha fazla açıklama için bkz. 
Ahkâf an. 25). 
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66 Kavminin önde gelenlerinden küfre sapanlar dediler ki: "Gerçek¬ 
te biz seni 'aklî bir yetersizlik' içinde görmekteyiz ve doğrusu biz senin 
yalancılar olduğunu da sanmaktayız." 

67 (Hud:) "Ey kavmim" dedi. "Bende 'akıl yetersizliği' yoktur; ama 
ben gerçekten alemlerin Rabbinden bir peygamberim" dedi. 

68 "Size Rabbimin risaletini tebliğ ediyorum. Ben sizin için güvenilir 
bir öğütçüyüm." 
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69 "Sizi uyarıp-korkutmak için aranızdan bir adam aracılığıyla Rab- 
binizden size bir zikr*in gelmesine mi şaşırdınız? (Allah'ın) Nuh kav- 
minden sonra sizi halifeler kıldığını ve sizin yaratılışta gelişiminizi art¬ 
tırdığını (veya üstün kıldığını) hatırlayın. Öyleyse Allah'ın nimetlerini 
hatırlayın da52 umulur ki kurtuluş bulursunuz." 

70 Dediler ki: "Sen bize yalnızca Allah'a kulluk etmemiz ve atalarımı¬ 
zın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi geldin?53 Eğer gerçekten 
doğru sözlülerden isen, bize vadettiğin şeyi getir, bakalım." 

71 Andolsun dedi, "Rabbinizden üzerinize bir azab ve bir gazab ge¬ 
rekli kılındı. Sizin bile babalarınızın isimlendirdiği (düzüp uydurdu¬ 
ğu)54 bir takım isimler (düzme tanrılar ve kurallar) ad ma mı benimle mü¬ 
cadele ediyorsunuz ki Allah onlar hakkında hiçbir delil55 indirmemiştir. 
Öyleyse bekleyedurun, şüphesiz, ben de sizlerle birlikte bekliyorum. 

AÇIKLAMA 

52.Arapçada” "kelimesi 1) Nimetler. 2) Tabiatın burhanları. 3) 
Öğülmeye değer nitelikler gibi anlamlara gelir. Bunların ışığında 
ayet. "Allah'ın nimetlerini, ikramlanm hatırla ve O nun bunları sen¬ 
den geriye alacak güce sahip olduğunu da unutma" gibi bir anlama 
gelebilir. 

53.70. ayet, Hud kavminin ne Allah'ın varlığından habersiz oldu¬ 
ğunu. ne O nu inkâr ettiğini, ne de O na ibadet etmeyi reddettiğini 
gösterir. Onların kabule yanaşmadıkları husus, Hz. Hud'un (a.s.) 
hiçbir şeyi ortak koşmaksızın yalnız tek Allah'a ibadet etmeye olan 
çağrısıdır. 

54. Birisine. 'Yağmur Tannsı". bir diğerine "Hava Tanrısı". "Refah 
Tanrısı". "Afet Tanrısı" vs. gib adlar veriyorsunuz. Halbuki, bunlar 
hiçbir şeyin tannsı değildir. Sadece sizin uydurduğunuz adlardır 
bunlar." Günümüzde bile, birtakım insanlar diğerleri için "zorlukla- 
n gideren", "ihsanlar bağışlayan” vs. gibi isimlerle anarlar. Halbuki 
onun kimseye bağışlayacak bir ihsanı, hâzinesi yoktur. Verecek bir- 
şeyi olmayan birisine "veren" demektedirler. Hakikatte bu lakaplar, 
bu sıfatlarla mavsuf olabilme yetkisi olmayanlara takılan boş lallar¬ 
dır. Bunun için, eğer bir kimse bu lakapların doğruluğunu ispat et¬ 
meye çalışırsa, aslında, gerçek ile bir alâkası olmayan bu isimler 
üzerinde münakaşalann büyümesine neden Olur, o kadar. 

55. Yani. "Kendi bilginize göre. "Rablerin Rabbi" diye tanımladığı¬ 
nız Allah gerçekte, bu ilâhlardan hiçbirini, bir ilâhın veya rabbin yet¬ 
kilerini verip temsüci seçmemiştir. O, ne ilâhlık gücünün bir kısmı¬ 
nı, filan veya lalana vermiş, ne de herhangi bir kişiyi "bağışlayıcı" ve 
ya "güçlükleri bertaraf edici" olarak, kuvvet vermek suretiyle yetkili 
kılmıştır. Siz, bizatihi kendi arzunuzla bu ünvanlan hoşlandıkları 
niza verdiniz.’* 
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72 Böylece onu ve onunla birlikte olanları katımızdan bir rahmet ile 
kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayarak inanmamış olanların da kökünü 
kuruttuk.56 

AÇIKLAMA 

56. "Ardlannı kestik, köklerini kazıdık" ayetinin anlamı, "Biz onla¬ 

rı, kökünden öyle yerle bir ettik ki, arkalarında onlardan hiçbir eser 
kalmadı" demektir. Bu, Arap Yarımadasında anlatılagelen rivayet¬ 
lerle de, yerleşmiş bir hakikattir. Arkeolojik kalıntılarda, "ilk Ad" 
kavmine mensup insanların yapılan bile, yeryüzünden bütünüyle 
helak edildiklerini göstermektedir. Arap tarihçileri. Ad kavmini, so¬ 
yu kurumuş, kaybolmuş kabilelerden sayarlar, öte yandan, Hz. 
Hud'un (a.s.) takipçilerinin bu felaketten kurtulduklannı ve "ikinci 
Ad" adıyla bilindiklerini ve an: 51'de adı geçen Hısn-ı Gurab yazıtla- 
nmn da bunların bir kahnüsı olduğunu söylemekteler. Yaklaşık, Hz. 
İsa'dan (a.s.) 1800 yıl önce yazılmış bu yazıtlardan birkaç alıntı ya¬ 
palım: 

"Bu kalenin içinde, uzun bir zaman son derece, refah ve bolluk 
içinde yaşadık. Kanallarımız her zaman su ile dolu idi.. Ve idarecile¬ 
rimiz her türlü kötülükten uzak asil krallardı. Bununla beraber hu¬ 
zuru ve banşı bozanlara karşı sert ve güçlü idiler. Bizi, Hz. Hud'un 

(a.s.) şeriatına göre yönettiler ve bütün önemli kararlan bir kitaba 
yazarlardı... Biz mucizelere ve ölümden sonraki hayata inanırız." 

Yukandaki bu alıntılar, Hz. Hud a (a.s.) inananların. Ad kavminin 
eski azamet ve zenginliğinin varisleri haline geldiği hususunda 
Kur an da ifade edilen gerçeği doğruluyor. 
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73 Semud07 (toplumuna da) kardeşleri Salih'i (gönderdik. Salih onla¬ 
ra:) "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. 
Size Rabbinizden apaçık bir belge (mucize) gelmiştir: Allah'ın bu dişi 
devesi size bir belgedir;58 onu salıverin de Allah'ın arzında otlasın, ona 
bir kötülükle dokunmayın, sonra sizi acıklı bir azab yakalar" dedi. 

AÇIKLAMA 

57. Semud, Arabistan'ın Ad dan sonra en yaygın olarak bilenen 
ikinci eski kabilesidir. Kur'an-ı Kerim gelmeden önce onlar hakkm- 
daki hikâyeler, Araplar arasında çok yaygındı. Adlan, şiirde, İslam 
öncesi Arap hutbelerinde ve Asur'da bulunan levhalarda da sık sık 
geçmektedir. Eski Yunan, lskenderiyye ve Roma tarihçi ve coğrafya- 
cılan da bu kavmin adından bahsederler. Onların bazı kalmtılan Hz. 
İsa'nın (a.s.) doğumu öncesi yıllara kadar mevcut idi. Roma tarihçi¬ 
lerine göre bu kabileye mensup kişiler Roma ordusuna katılmış ve 
düşmanlan Nebatîlere karşı savaşmışlardı. 

Semud kabilesi, günümüzde el-Hicr diye büenen Arabistan'ın ku- 
zey-batı kısmında yer alan topraklara varis olmuş idiler. Başkenti, 
halen Medine-Tebûk Demiryolu üzerinde bir istasyon olan Medain-i 
Salih idi. Eski ismi Hicridir. Bu kavmin, tepe ve yamaçlarda oydukla- 
n taş evler bugün bile büyük bir alana yayılmış haldedir. Bu ölü şeh¬ 
re, şöyle bir üstünkörü bakıldığında, nüfusunun o zamanlar yakla¬ 
şık beşyüzbin civannda olduğu tahmin edilebilir. 

Kur an ın nüzulu sıralannda, Hicaz dan gelen ticaret kervanlan 
Semud kavmin in bu arkeolojik kalıntıları arasında geçmekte idi. Yü¬ 
ce Peygamber (s.a.) Tebûk'e doğru ashabım sevkederken bu harebe- 
lere doğru işaret ederek onlard an, düşünen bir gözlemciye bu gibi 
şeyler nasıl bir ders veriyorsa öyie bir ibret dersini akıllarında tutma- 
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lannı istedi. Arkadaşlarına, Hz. Salih'in dişi devesinin su içtiği ku¬ 
yuyu gösterdi ve onlann da o kuyudan su içmelerini söyledi. Daha 
sonra bir tepe geçidini gösterdi ve Salih Peygamberin (a.s.) devesinin 
su içmek için kuyuya bu geçitten geçtiğini anlattı. O geçit halen Fcc- 
cu'n-Nâka: (Dişi Devenin Geçidi) diye anılır. Daha sonra kalıntılar 
arasında bir gezinti yapmak isteyenleri bir araya toplayarak, şöyle 
söyledi: "Burası, Allah'ın cezasını başlarına geçirdiği, helak ettiği bir 
kavmin arazisidir. Bu yüzden, buradan olabildiğince nefret ederek, 
tiksinti duyarak geçin. Burası eğlenilecek bir yer değil, aksine hü¬ 
zünlenecek, matem tutulacak bir yerdir.'' 

58. Ayetin üslubu açıkça gösteriyor ki, "Allah'ın bu dişi devesi" bir 
"açık delil"dir. Bir sonraki ayette ise "bir ayettir" denilmekte. Şuara 
suresi 154-158 arası ayetlerden öğreniyoruz ki, bu kabile insanları, 
Salih peygamberden, eğer Allah ın gönderdiği bir elçi ise kendilerine 
açık bir delil getirmesini talep etmişler ve bunun üzerine Salih pey¬ 
gamber dişi deveyi bir delil olarak onlara sunmuştur. Bu, o dişi deve¬ 
nin doğumunun mucizevî bir şekilde meydana geldiğini ve tıpkı di¬ 
ğer peygamberlerin gösterdikleri mucizeler nev inden bir mucize gibi 
zuhur ettiği gerçeğinin ispatıdır. Mucizevi doğuşunun diğer bir kanı¬ 
tı ise Salih peygamberin (a.s.) onu, bir mucize hususunda dikkat çe¬ 
kerek inanmayanlara sunuşudur. "Sizin hayatınız doğrudan bu dişi 
devenin hayatı ile bağlantılıdır. Salıverin özgürce bayırlarınızdan ot¬ 
lasın, sırayla birgün yalnızca o içsin kuyulannızdan su, ertesi gün 
de sığırlarınız içer. Eğer ona bir kötülük ederseniz. Allah'ın azabı 
aniden size çarpacaktır" demişti. Aşikârdır ki, dişi deve örneğinin 
böyle canlı bir biçimde sunuluşu, insanlann onun olağanüstü bir 
hayvan olduğunu görmeleri içindir. Bu yüzden de, kendi bayırların¬ 
da serbestçe otlamasına, kuyularından bir gün de onun su içmesine 
müsaade ettiler. Fakat gönülleri bir türlü razı değildi bundan. So¬ 
nuçta o kadar korkmuşlardı ki. onu öldürebilmek için, günlerce mü¬ 
şavere edip sonunda da gizli bir plân kurmuşlardı. Bunu yaparken 
de Salih peygamberin, kendilerine mani olacak dünyevi bir güce sa¬ 
hip olmadığını biliyorlardı. Dişi devenin öyle istediği gibi, bir başına, 
her yerde dolaşabilme cesaretini göstermesi onun arkasında bazı 
gizli güçlerin olduğunu göstermekteydi. 

Kur an, bu devenin fiziksel yapısı ve nasıl vücuda geldiği husu¬ 
sunda bir şey söylemiyor. Aynca onun mucizeleri hakkında da mev¬ 
cut hiçbir sahih hadisde de bir işaret yok. Bu yüzden, müfessirlerin 
devenin doğuşu vs. hakkında anlattıklarına inanma zorunluluğu 
yoktur, kabul etmeyen de olabilir. Her ne olursa olsun Kur'an'ın ke¬ 
sin delilidir ki. o dişi deve mucizelerden bir çeşit mucize idi. 
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74 "(Allah'ın) Ad (kavminden) sonra sizi halifeler kıldığını ve sizi 

yeryüzünde (güç ve servetle) yerleştirdiğini hatırlayın. Ki onun düzlük¬ 

lerinde köşkler kuruyor, dağlardan evler yontuyordunuz.39 Şu halde Al¬ 

lah'ın nimetlerini hatırlayın da, yeryüzünde bozguncular olarak karışık¬ 

lık çıkarmayın."60 

75 Kavminin önde gelenlerinden büyüklük taslayanlar (müstekbir- 

ler), içlerinden iman edip de onlarca zayıf bırakılanlara (müstaz'aflara) 

dediler ki: "Salih'in gerçekten Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor 

musunuz?" Onlar: "Biz, gerçekten onunla gönderilene inananlarız." de¬ 

diler. 

AÇIKLAMA 

59. Semud halkı an: 57’de de zikredildiği gibi tepe yamaçlarında 
büyük evler oyarlardı. Onlann bir kısmı hâlâ olduğu gibi Medain-i 

Salih de bulunmakta olup, o insanların mühendislikte ulaştıkları 

üstün dereceleri göstermektedir. 
60. Yani "Siz Ad kavminin akıbetinden bir ibret almalısınız. O sa¬ 

pıtmış kavmi yokedip sizi onlara halef kılan aynı Allah. Ad kavmi gibi 

sapkınlığa düşerseniz aynı şekilde sizi de yok edip yerinize başkala¬ 
rını geçirecek güce sahiptir." 
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76 Büyüklük taslayanlar (müstekbirler de şöyle) dedi: "Biz de, ger¬ 
çekten sizin inandığınızı tanımayanlarız." 

77 Böylelikle dişi deveyi61 öldürdüler ve Rablerinin emrine karşı çı¬ 
kıp (Salih'e de şöyle) dediler "Ey Salih, eğer gerçekten gönderilenlerden 
(bir peygamber) isen, vaadettiğin şeyi getir, bakalım." 

78 Bunun üzerine onları dayanılmaz bir sarsıntı62 tuttu da kendi yurt¬ 
larında diz üstü çöke kaldılar. 

79 O da onlardan yüz çevirdi ve (şöyle) dedi: "Ey kavmim, andolsun, 
size Rabbimin risaletini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Ama siz, öğüt 
verenleri sevmiyorsunuz." 

80 Hani Lut da kavmine şöyle demişti:63 "Sizden önce alemlerden hiç 
kimsenin yapmadığı hayasız-çirkinliği mi yapıyorsunuz?" 
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AÇIKLAMA 

61. Hz. Salih'in (a.s.) dişi devesini yalnızca bir kişi öldürdüğü halde 

(Bkz. Nisa: 27-29, Şems: 12-14) bütün kabile bu suçun ortağı sayıl¬ 
mıştır. Çünkü bütün kabile o kişiye arka çıkmış, desteklemişti. Bir 
birey tarafından işlenmiş olsa bile, bir toplum tarafından tasvip gö¬ 

rülen veya bir toplumun iradesini yansıtan her suç. toplumun suçu¬ 
dur. Onu yapan kişi ise burada sadece bir maşadır. Kur’an'a göre, 
bir birey tarafından işlenen ve ilgili toplum tarafından da kabul gö¬ 

ren bu suç bir millî suç sayılmaktadır. 

62. Semud kavminin başına gelen musibete" “*■> " (şiddetli sar¬ 

sıntı) ismi verilmiş, fakat başka yerlerde ” " (korkunç ses)* 
" s*- " (şimşek) ve " u.-_»" (kulaklan patlatan ses) diye de geçmekte¬ 
dir. 

63. Bu insanlar, şimdi Ürdün’ün doğu yakası denilen ve Irak ile Fi¬ 

listin arasında yer alan topraklarda yaşamışlardı. Kitab-ı Mukad- 
des'e göre merkezleri Ölü Deniz e yakın yerlerde, ya da tamamıyla 
suyun altında kalmış Sodom şehridir. Talmud, bunların Sodom’un 
dışında dört büyük şehirlerinin daha olduğunu ve bu şehirler ara¬ 
sındaki arazilerin, kilometrelerce devam eden büyük bir bahçeyi an¬ 
dırdığını ve seyredenleri büyülediğini anlatır. Fakat zamanımızda 
şehirlerin yerleri tam olarak belli değildir. Çünkü bu alanların tümü. 

Lût Gölü ya da diğer bir adıyla Ölü Deniz in altında kalmıştır. 

Hz. Lût (a.s.), Hz. İbrahim'in (a.s.) yeğeni idi. Hakka davet in tebli¬ 
ği, hulusunda tecrübe kazanmak için Suriye, Filistin ve Mısır'ı ziya¬ 
ret etmek üzere amcası Hz. İbrahim'le (a.s.) birlikte Irak tan ayrıldı. 
Daha sonra Allah tarafından bir rasûl olarak tayin edilip, kendileriy¬ 

le bir kan bağı olmasından dolayı onun "kavmi" diye nitelenen gü¬ 
nahkâr topluluğa ıslah etmek için gönderildi. 

Ne yazık ki, Yahudiler tarafından tahrif edilmiş olan eldeki Kitab-ı 
Mukaddes te Hz. Lût'un (a.s.) şahsiyeti lekelenmiştir. Başka husus¬ 
lar bir tarafa. Ürdün topraklarında icra ettiği vazife, İbrahim'in sığır 
sürüleri ile Lût'un sığır sürüleri arasında çıkan bir anlaşmazlık so¬ 
nunda" fTekvin/Bölüm. 5:12. 13) münbit bir toprağa göç olarak ta¬ 
nımlanmıştır. Fakat Kur’an bu iddiayı çürütür ve Hz. Lût'un (a.s.) 
bir resûl olarak tayin edilmiş olduğunu ve oraya, halkı ıslah etmek 
için gönderildiğini söyler. 
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81 "Gerçekten siz kadınlan bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsu¬ 
nuz.64 Doğrusu siz, ölçüyü aşan (azgın) bir kavimsiniz." 

82 Kavminin cevabı: "Yurdunuzdan sürüp çıkann bunları, çünkü 
bunlar çokça temizlenen insanlarmış!" demekten başka olmadı.65 

AÇIKLAMA 

64. Kuran-ı Kerim daha başka yerlerde, bu kavmin diğer bazı gü¬ 
nah ve suçlarını da zikreder, fakat burada, Allah'ın cezasına uğra¬ 
malarına neden olan, onların en iğrenç suçlarını hatırlatır. 

Her ne kadar bazı sapık kimseler, Sodom halkına nihayete kadar 
kötü bir şöhret sağlamış olan bu iğrenç günahı işlemiş iseler de, bu 
durum, bütün insanlar tarafından her zaman hayasız ve çok kötü 
bir davranış olarak kabul edilmektedir. 

Fakat bu çirkin fiili, ahlâkî bir seçkinlik derecesine çıkaranlar, es¬ 
ki çağlarda sadece Yunan filozofları, modem dünyada da yalnız Av¬ 
rupalIlar olmuştur. AvrupalIlar, adeta bu işin eksik kalan yönlerini 
alenî surette tamamlamak için ellerinden geleni yapıyorlar ve bu iğ¬ 
renç fiile yasal bir statü vermeyi de başarmış bulunuyorlar. O kadar 
ki, bazı memleketlerin kanun koyucuları onu yasallaştırmışlardır 
bile. Şöyleki, artık eşcinselliğin korkunç bir toplum suçu olduğunu 
göstermek için tartışmalar düzenlemek de fayda vermez hale geldi. 
Halbuki Halik (Yaratıcı) herşeyi dişi ve erkek olarak yaratmış, her tü¬ 
rü ötekinden farklı ve üremeleri için yekdiğerine tamamlayıcı şekilde 
varlık alemine çıkarmıştır. Sonra insanoğlundaki bu farklılık, bir 
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amaca hizmet etmek içindir. Bu iki insanın çocukları ile birlikte bir 
yuva kurması içindir. Zira aile, insanoğlunun uğruna yaratıldığı me¬ 
deni hayatın temelidir. Bundan dolayı kadın ve erkeğin vücutları, 
cinsî arzularını tatmin ve insan neslinin üremesi için gerekli olan ta¬ 
biî fonksiyonu yerine getirebilmelerine müsait bir şekilde ve yekdi¬ 
ğerini tamamlayıcı yapıda yaratılmıştır. Binaenaleyh, bu cinsi arzu¬ 
yu gayri meşru yollardan tatmin eden kişi, bir defada ve aynı zaman¬ 
da birçok suçun faili haline gelir: 

1) Böyle biri bu hareketiyle, şehvetinin kurbanı olarak, kendi vü 
cut organlarının fıtri ve fizikî işlevlerine karşı, tabir caizse, savaş aç¬ 
mış olur. Bu, kaçınılmaz olarak bu fiili işleyenlerin, fizik, zihin ve 
ahlâkları üstünde son derece zararlı etkiler meydana getirir. 

2) Kendi türüne ve tüm aleme karşı gereken haklarını ve vazifele¬ 
rini yerine getirmeden, salt cinsî zevkler peşinde koşması, taibata 
karşı ihanet ve vefasızlık suçu işlemiş sayılmasına neden olur. 

3) Genelde, medeni toplumun bütün imkânlarından faydalanma¬ 
sına karşılık bir aile hayatının getirdiği sorumlulukları yüklenmek¬ 
ten kaçınması ve bütün enerjisini, cinsel arzularını gayri meşru yol¬ 
larla tatminde harcaması nedeniyle topluma karşı vefa sözünü tut¬ 
mamış olur. Bu bencil ve uygun olmayan davranış sadece faydasız 
bir hareket olmakla kalmaz, aynı zamanda toplum ahlâkına da bü¬ 
yük zarar verir. Böylece, o kimsenin kendisini, ailesine ve insanlığa 
faydalı kılamaz hale getirir ve en aşağı bir başka erkekte de doğal ol¬ 
mayan kadmsal özelliklerin yerleşmesine neden olur. Bu da aslında, 
kendilerine rağbet edilmemesi dolayısı ile en azından iki kadının 
ahlâksızlığına ve zinaya düşmelerine yol açar. 

65. Aralarında muttaki kimselerin bulunmasına bile tahammül 
edememeleri onların ahlâkî tefessühün en aşağı derekelerine yuvar¬ 
landıklarının bir göstergesidir. Onlar sadece hayasız, günahkâr ve 
ahlâksız değil, aynı zamanda her türlü iyilik ve fazilet duygularından 
da yoksundurlar. Bundan dolayı, aralarında kendilerini ahlak ve fa¬ 
zilete davet edecek kimsenin kalmaması için, Hz. Lut (a. s.) ve taraf¬ 
tarlarını davalarından vazgeçirmek istediler. Ve topluca, günahkâr¬ 
lığın en son sınırına dayanmış ve aralannda iyilikten hiçbir eser kal¬ 
mamış olduğundan, yeryüzünde bulunmaları için artık hiç bir se- 
beb kalmamıştır. Bu nedenle, Allah o kavmin bütünüyle yok edilme¬ 
sini emretti. Onların durumu, içinde sadece birkaçı sağlam meyve 
kalmış çürümüş bir sepete benzetilebilir. İçinden sağlam elmalar çı- 
kanlıp alınınca, geriye kalanlar tamamen faydasızdır ve bundan do¬ 
layı da, çöp yığınına atılıp imha edilmesi gereklidir. 
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83 Bunun üzerine biz, karısı dışında onu ve ailesini kurtardık; o (karı¬ 
sı) ise (helake uğrayanlar arasında) geride kalanlardandı.66 

84 Ve onların üzerine bir (azab) sağanağı yağdırdık.67 Suçlu-gü- 
nahkârların uğradıkları sona bir bak işte.68 

85 Medyen69 (toplumunada) kardeşleri Şuayb'ı (gönderdik. Şuayb 
onlara:) Dedi ki: "Ey kavmim, Allah’a kulluk edin, sizin O'ndan başka 
ilahınız yoktur. Size Rabbinizden apaçık bir belge (mucize) gelmiştir. 
Ölçüyü ve tartıyı tam tutun, insanların (haklan olan mallannı) eşyasını 
değerinden düşürüp-eksiltmeyin70 ve düzene (ıslaha) konulmasından 
sonra yeryüzünde bozgunculuk (fesad) çıkarmayın.71 Bu sizin için daha 
hayırlıdır, eğer inanıyorsanız."72 

AÇIKLAMA 

66. Kuranın diğer bölümlerinde, muhtemelen yoldan çıkmış 
olanlardan birisinin kızı olan, Hz. Lût'un (a.s.) zevcesinin, peygam¬ 
berle anlaşmazlıklarında, kâfirleri desteklediği ve bundan vazgeç¬ 
mediği açımlanmaktadır. Bundan dolayı Allah. Hz. Lut dan (a.s.) ar¬ 
kadaşlarıyla beraber kansını götürmemesini istemiştir. 

67. Buradaki "yağmur”, bildiğimiz su damlaları şeklindeki yağmur 
değil, Kur'an-ı Kerim'in bazı yerlerinde açıkça ifade edildiği gibi, taş 
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yağmurudur. Onlann evlerinin altı üstüne gelmiş ve toprağa gömü¬ 
lüp gitmişlerdir. 

68. Burada ve daha başka yerlerde Kur an, tek başına sadece So- 
domî (eşcinsellik) hastalığının Allah ın gazabını insanların üzerine 
çekmeye yetecek iğrenç bir günah olduğunu belirtmektedir. Bu yüz¬ 
den, bu tür suçların kökünü kazıyıp ortadan kaldırmanın. Peygam¬ 
berin önderliğinde İslâm devletinin bir görevi olduğunun ve bu suçu 
işleyen kimselerin cezalandırılması gerektiğini öğreniyoruz. Buna 
işaret eden bazı hadisler de vardır: a) "Eşcinselin failini de, mefulünü 
de öldürün" b) "Her ikisi ister evli olsun ister bekâr olsun", c) "Livata 
suçunun failini ve mefulünü recm ediniz." Fakat, hayatı boyunca 
Hz. Peygambere hiçbir livata suçlusu getirilmemesi nedeniyle, bu tip 
suçlular için açık ve kati bir ceza şekli tarif edilmemiştir. 

Bununla beraber, O nun haleflerinden gelen bazı görüşler vardır: 
Hz. Ali, bu tip suçluların kılıçla öldürülerek, cesetlerinin gümülme- 
yip, yakılarak kül haline getirilmesi görüşündedir. Hz. Ebu Bekir'de 
Hz. Ali ile aynı fikirdedir. Hz.Ömer ve Osman ise, bu gibilerin harabe 
bir binanın içine atılıp, köhne yapının onlann üzerine yıkılması ge¬ 
rektiği fikrindedirler. Hz. İbn Abbas ise, bunlann en yüksek evin da¬ 
mından baş aşağı atılması ve recmedilmesi gerektiği kanaatinde¬ 
dir. 

İmam Şafii, livataya iştirak eden iki tarafın fail ve mefûlün, ister 
evli ister bekâr olsun, öldürülmesi gerektiğini söyler, imam Şa’bi, 
Zühri, Malik ve Ahmed b. Hanbel e göre, bu kimseler recmedilmeli- 
dir. Said b. Museyyeb, Atâ, Haşan Basri, İbrahim Nehaî, Süfyan-ı 
Sevri ve Evzaı, bu tip suçlar hakkında verilecek cezanın, zina cezası 
ile aynı olduğu görüşündedirler; yani, bu ceza, suçu işleyenler be¬ 
kârsa, yüz kırbaç ve sürgün, evliyseler, recrnederek öldürmektir. 
Ebu Hanife ise, suçlunun ibret olarak, yaptığı suçun durumuyla 
mütenasip bir şekilde cezalandırılması gerektiği görüşündedir. 
İmam Şafii'nin de bu görüşe uygun bir sözü vardır. 

Erkeğin, (Lut kavminin yaptığı gibi) sapık ilişkilerde bulunması¬ 
nın kesin haram olduğu hususuna da dikkat edilmelidir. Hz. Pey¬ 
gamber (s.a.) şöyle buyurmuştur: "Böyle bir fiili işleyen erkek lanet¬ 
lenmiş bir kimsedir" Ebu Davut ve "Allah hanımıyla böyle bir suçu 
işleyen insanın yüzüne nazar etmeyecektir" (İbn Mace Müsnedi Ah¬ 
med). Başka bir hadisinde "Adet günlerinde hanımıyla cinsel ilişkide 
bulunan onunla livata yapan veya fal bakmaya devam eden kimse, 
Muhammed'e gönderilenene inanmamış bir kâfirdir" (Tirmizi) diye¬ 
rek şiddetle ikazda bulunmuştur. 

69. Medyen topraklan, Hicaz’ın kuzeybatısında, oradan Kızılde- 
niz'in doğu sahiline, güney Filistin'e, Akebe Körfezi ne ve Sina Yan- 
madası'nın bir bölümüne kadar uzanan bölgelerde yer alır. Meda- 
yinde yaşayanlar büyük tüccar idiler. Onlann yerleşim merkezleri, 
Kızıldeniz sahilini takip eden Yemen-Mekke ve oradan Suriye ticaret 
yolu güzergâhı ile Irak tan Mısır'a giden yolun kesiştikleri mevkiler- 
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de yer alır. Bundan dolayı da onlar Araplar arasında İyi bilinirler ve 
helak olmalarından sonra bile. Suriye ve Mısır'a giden ticaret ker¬ 
vanlarının yollan onlann arkeolojik kalıntılan arasından geçmesi 
nedeniyle hatırlanırdı. 

Kur'an'da geçen Medyen halkı hakkında anlatılanlann önemini 
kavramak için, bu insanlann, Hz. İbrahim'in üçüncü hanımı Katu- 
rah'tan olma oğlu Midiyan'ın soyundan geldiklerini iddia etmelerine 
dikkat edilmelidir. Doğrudan doğruya onun neslinden gelmemiş ol¬ 
duğu halde, onlann tümü Onun soyundan olduklannı iddia etmiş¬ 
lerdi. Çünkü eski bir geleneğe göre, büyük bir zâta bağb olan herkes, 
daha sonra yavaş yavaş Onun torunlan arasında sayılmaya başla¬ 
nırdı. Nitekim, Hz. İsmail'in (a.s.) soyundan gelmemesine rağmen 
tüm Araplara İsmailoğullan" denmiştir. Hz. Yakup'un soyu (lsrailo- 
ğullan) için de durum aynıdır. Aynı şekilde, Hz. İbrahim'in (a.s.) ço¬ 
cuklarından biri olan Midyan'ın etkisi altına giren tüm bölge sakin¬ 
leri Benî Medyen (Medyenoğulları), bunların oturduğu yerler de 
Medyen bölgesi diye anılır oldu. 

Yukarıdaki tarihi gerçeğin ışığı altında, onlann Hakk ın sesini ilk 
defa, Hz. Şuayb'dan (a.s.) duyduklan bir hakikattir. Gerçekte Med- 
yenoğullan, İsrail kavmi gibi aslında müslümandılar. Fakat Şuayb 
(a.s.)kendilerine peygamber olarak gönderildiği zaman onlann 
inançlan bozulmuş idi, tıpkı, Hz. Musa'nın (a.s.) geldiğinde Israilo- 
ğullan nm saf inançlarının bozulmuş olduğu gibi. Benî İsrail, Hz. İb¬ 
rahim'den (a.s.) sonraki yaklaşık altı asır süresince müşriklerle ihti¬ 
laf ederek şirke ve ahlâksızlığa düçar olmalanna rağmen, hâlâ "mü¬ 
min" olduklarını ve bundan gurur duyduklannı iddia ediyorlardı. 

70. Bu, Hz.Şuayb'ın kavmine, şirk ve ticari ahlaksızlık gibi iki 
önemli günah bakımından onlan ıslah etmek için gönderildiğini gös¬ 
termektedir. 

71. Bu konuda daha aynntılı bir yorum için, lütfen bu surenin 44. 
ve 45. açıklama notlarına bakınız. 

Hz. Şuayb (a.s.) burada onlann dikkatini özellikle şu hususa çek¬ 
mek istemiştir: "Sizden önceki peygamberlerin (selam üzerlerine ol¬ 
sun) yerleştirdiği Hak Yolu (Sırat-ı Müstakimi), kendi yanlış inanç ve 
ahlâksızlıklanmzla bozmayın." 

72. Peygamberin onlann inançlanna telmihte bulunması göster¬ 
mektedir ki, onlar kendi kendilerinin "inananlar" olduklannı itiraf 
ediyorlardı, (an: 69'da da geçtiği gibi). Her ne kadar yanlış inançlara 
ve sapmalara kaymışlarsa da herhalukârda "inananlar" olduklannı 
ve bununla da övündüklerini söyleyen, güya baştan çıkarılmış müs- 
lümanlar idiler. İşte bunun için peygamber onlara: "Eğer gerçekten 
inananlar iseniz, iyilik ve kötülüğü, Allah'a Ahiret gününe inanma¬ 
yan şu dünyaperest insanlann ölçüleriyle değil, doğru ve dürüst in¬ 
sanlann ölçüleriyle değerlendirmelisiniz diye hitapda bulunmakta¬ 
dır. 



Cüz : 9 TEFHİMU'L KUR’AN 65 

£3412% 
/ ' • . ı 
: * • 

J^İ» "«✓ 1 

<Jî.tf feÇsi# Jt 

oLj'jâ l O J ® 

<£>%$ *t 

ok 

ÖL V4 
(MJJUjb 

86 "O’na iman edenleri tehdit ederek, Allah’ın yolundan alıkoymak 

ve onda çarpıklık arayarak (böyle) her yolun (başını) kesip-oturmaym. 
Hatırlayın ki siz azınlıkta (ve güçsüz) iken O, sizi çoğalttı. Bozgunculuk 
çıkaranların nasıl bir sona uğradıklarına bir bakın." 

87 "İçinizden bir grup, kendisiyle gönderildiğim şeye inanmışken 
diğer bir grup inanmadığına göre, artık Allah, aramızda hüküm verenle¬ 
rin en hayırlısıdır." 

88 Kavminin önde gelenlerinden büyüklük taslayanlar (müstekbir- 
ler), dediler ki: "Ey Şuayb, seni ve seninle birlikte iman edenleri ya ülke¬ 
mizden sürüp-çıkaracağız veya mutlaka bizim dinimize geri döneceksi¬ 
niz." (Şuayb:) "Biz istemesek de mi?" dedi. 
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89 "Allah bizi ondan kurtardıktan sonra, bizim tekrar sizin dininize 
dönmemiz Allah'a karşı yalan yere iftira düzmemiz olur. Rabbimiz olan 
Allah'ın dilemesi dışında, ona geri dönmemiz bizim için olacak iş değil¬ 
dir.73 Rabbimiz, ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır. Biz Allah'a tevek¬ 
kül ettik. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında 'Sen hak ile hüküm ver/ 
Sen 'hüküm verenlerin' en hayırlısısın." 

90 Kavminin önde gelenlerinden küfre sapanlar, dediler ki: "Andol- 
sun, Şuayb’a uyacak olursanız, kuşkusuz kayba uğrayanlardan olursu¬ 
nuz."74 

91 Bunun üzerine onları dayanılmaz bir sarsıntı tuttu da, kendi yurt¬ 
larında diz üstü çökmüş olarak sabahladılar. 

92 Şuayb'ı yalanlamakta olanlar, sanki orda 'hiç refah içinde yaşama- 
mışlar' gibi oldular; Şuayb'ı yalanlamakta olanlar, asıl büyük hüsrana 
uğrayanlar oldular.75 

AÇIKLAMA 

73. Hz. Şuaybın (a.s) konuşmasının hemen akabinde bu kelimele- 
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ri de ilave etmesinin nedeni, onların yeniden inançsızların yolu üze¬ 
rine dönmeyecekleri hususunda kesin bir iddiada bulunmaya yetki¬ 
li olmadığını göstermek içindir. Allahın kudretini tam olarak anla¬ 
mış mümin. O nun iradesinin herşeyi kuşattığını bilir. Bundan dola¬ 
yı da bir mümin Bunun ya da şunun yapılması tamamen Allah ın 
dileğine bağlı iken, ben şunu yapacağım, şunu yapmayacağım" diye 
kesin iddialarda bulunmaz. "Eğer O dilerse, başarılı olurum, yoksa 
hayır" der. Allah Teâlâ, aynı şeyi Kehf suresi, 23 ve 24. ayetlerinde de 
bildiriyor. 

"Hiçbirşey hakkında: "ben bunu yann mutlaka yapacağım deme, 
ancak, Allah dilerse, yapacağım" de. 

74. Bu cümleyi üstünkörü geçmemeli, bilâkis içerdiği anlamlan 
derinliğine düşünmeliyiz. Medayin in ileri gelenleri ve şefleri şöyle 
söyleyerek halkı bu hususta kandırmak istediler: "Dürüstlük, doğ¬ 
ruluk, ahlâk ve iyilik gibi hususlan temel ilkeler kabul eder ve uygu¬ 
larsak, biz o zaman tümüyle mahvoluruz. Biz ticaret ve alışverişi¬ 
mizde doğruluk ve dürüstlüğe uyar ve mesleğimizi bunlara göre sür¬ 
dürürsek, ticaretimiz kesinlikle büyüyemez, serpilemez. Bunun ya¬ 
nında, en önemli kervanlann, güzergahlannın kesiştiği bölğede yer 
alan şu coğrafi konumumuzdan yararlanamaz, bu yörenin uslu va¬ 
tandaşları, olur ve kervanlann geçip gitmelerine birşeyler yapmadan 
seyirci kafursak işte o zaman bu stratejik durumun sağlamakta oldu¬ 
ğu bütün siyasî ve ticari avantajlanmız bitti demektir. Bu da, komşu 
ülkelere karşı olan hakimiyetimiz ve etkiğinliğimizin de bir sonu de¬ 
mektir". İşte bu "mahvolma" korkusu sadece Hz. Şuayb’in kavmine 
özgü bir olay değildir. Sefih toplumlar, hak. doğruluk ve dürüstlük 
hakkında, her zaman aynı tedirginliği duymuşlardır. Yalan, üçka¬ 
ğıtçılık ve ahlâksızlığa başvurmaksızın ticaret, siyaset ve diğer dün¬ 
yevi işlerin yürütülmesinin imkânsız olduğu düşüncesi tarih bo¬ 
yunca bütün iflas etmiş toplumîann görüşü olagelmiştir. Bundan 
dolayı da Hak Davete karşı her zaman yapılan en büyük itiraz, "hep 
eğer bilenen o dalavereli yollar bırakılır ve doğru yola uyulursa ilerle¬ 
me sağlanamayacağı ve toplumun yıkılacağı" konusundadır. 

75. Medyen’in bu tümüyle yerle bir edilişi, komşu halkların dilinde 
darbı mesel olmuştu, Zebur'da (83: 5-9), Davud (a.s.) zalimlere karşı 
Allah'ın yardımını şöyle istiyordu: "Senin kullanna karşı sinsice 
planlar yapan bu hainlere" Medyen halkına yaptığını yap”, îşaya 
peygamber de lsrailoğullanna "....Asurlu'dan korkma... O asasını 
Mısır'ın üzerine kaldırdığı gibi kaldıracak... Orduların Rabbi, Med¬ 
yen vurgununda olduğu gibi kırbacı ona karşı kımıldatacaktır..." 
(îşaya, 10: 21-26) diyerek teselli vermiştir. 
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93 O da onlardan yüz çevirdi ve (şöyle) dedi: "Ey kavmim andolsun, 

size Rabbimin risaletini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Şimdi ben, küf¬ 

re sapan bir topluluğa karşı nasıl üzülebilirim?"76 

94 Biz hangi memlekete bir peygamber gönderdiysek onun halkı yal- 

vanp-yakarsınlar diye, mutlaka onları dayanılmaz bir zorluk (yoksul¬ 

luk) ve sıkıntıyla yakalayıvcrmişiz. 

95 Sonra kötülüğün yerini iyilikle değiştirdik, öyle ki onlar, çoğaldı¬ 

lar ve: "Atalarımıza da (bazan) şiddetli sıkıntılar (bazan da) refah ve ge¬ 

nişlikler dokunmuştu" dediler. Bunun üzerine, biz de onlan kendileri 

hiç şuurunda değilken apansız kıskıvrak-yakalayıverdik.77 

96 Eğer o ülkeler halkı inansalardı ve korkup-sakmlalardı, gerçekten 

üzerlerine hem gökten, hem de yerden (sayısız) bolluklar (bereketler) 

açardık; ancak onlar yalanladılar, biz de onları kazanageldikleri nede¬ 

niyle yakalayıverdik. 
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AÇIKLAMA 

76. Burada anlatılan bütün bu olayların derin mânâları vardır. 
Her kıssa, Hz. Muhammed'in (s.a.) ve onun kavminin durumuna 

tam ve yerinde uymaktadır. Her kıssada iki taraf vardır: Peygamber 
ve kavmi, her bir kıssada geçen peygamber ve onıin talimleri, uyan¬ 
ları vs. tamamiyle Hz. Muhammed'in (s.a.) davetinde olduğu şekilde¬ 
dir. Diğer taraftan, kötülük, ahlâksızlık ve inatçılıklara dalmış olan 
halk ve onlann kendini beğenmiş şefleri, her zaman, küçümser bir 
tavırla davete karşı çıkmışlardı. Hz. Muhammed (s.a.) ve davetine 
karşı Kureyş halkı da aynı tarz bir tavır takındığı için, dolaylı olarak, 
eğer çağnya kulak vermezler ve Allah'ın onlara bahşettiği fırsatı de¬ 
ğerlendirmezlerse akıbetlerinin de onlar gibi olacağı ikazı yapılmak¬ 

ta. Eğer körükörüne aynı yolda gitmeye ısrar ederlerse, sapkınlıkla¬ 
rında ısrar edenlere geçmişte müstehak olan aynı belâ kendilerinin 
de başına er geç gelecektir. 

77. Her bir peygamberin ve halkının kendi hususi durumları birer 
birer anlatıldıktan sonra, şimdi ise, her bir elçinin risalet görevi ile 
gönderilişinde Allah Teâlâ'nın uyguladığı genel ve müşterek usûlü 
belirtilmekte. Her ne zaman bir peygamber gönderilse, Allah, o hal¬ 
kın kibrini kırmak, mütevazi bir şekilde mesajı kabule hazır bir hale 

getirmek için bir takım zorluklar ve felâketlerle etki eder. Bu sünnete 
uygun olarak, Allah, peygamberler gönderdiği kavimlere kıtlık ve 
hastalık göndermiş, onlan çeşitli ekonomik darboğazlara sokmuş, 
savaşlarda yenilgilere ve buna benzer felâketlere uğratmıştır. Bütün 
bunlar, onlann kibir ve gururlannı kırmak, güç, kuvvet ve zenginliğe 
olan aşın güvenlerini ve bağlılıklarını sarsmak içindir. Bu onlara, 
kendilerinin fevkinde, mukadderatlarını kontrol eden yüce bir kud¬ 
retin olduğunu ikaz etmek içindir ki bu sayede kalbleri, uyanları alı¬ 
cı hale gelsin ve Rablerinin önünde diz çöksünler. Fakat bu usul eğer 
hakkı anlamaya yöneltmede onlar üzerinde muvaffak olamazsa, bu 
sefer de, o insanlar bolluk ve refah ile şımartılır. İşte bu hal artık on¬ 
lann sonunun başlangıcıdır. Kural olarak, sıkıntı ve felaketlere dü- 

çar olan bir topluluk, büyüyüp zenginleşmeye başladıklarında ise 

Rablerine minnet duymaktan içtinap ederler ve hatta eski günlerini 
sanki sıkıntılar hiç olmamış gibi unutup giderler. Sonra, entellektü- 
elleri hemen "Bunda öyle olağanüstü birşey yok. Bize tarih söyle¬ 

mektedir ki, mukadderatın iyi ve kötü olaylan hiçbir ahlâkî değere 
bağımlı olmadan meydana gelmektedir. Bu olaylar Allah'ın kontro¬ 
lüne bağlı veya ahlâkî kanunlara uygun ortaya çıkmamakta, aksine 
bütün bunlara, yani darlık, felâket, refah ve bollukların oluşumuna, 
"tabiat" dediğimiz şey sebep olmaktadır. Bundan dolayıdır ki, bizden 
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önce geçenlerin de darlık ve bollukları yaşamış olduklarını tarih bize 
göstermektedir. Dolayısıyla bu olaylardan hareketle, herhangi bir 
ahlâki ders çıkarmak ve sadece Allah'ın huzurunda boyun eğmek ve 
tevazu göstermek akli yönden bir zaafın işaretidir ve bu gibi tavırlar 
düşünme yetersizliğinin bir sonucudur" gibi kendilerince mantiki 

gerekçeler ileri sürerek halklarını kandırırlar. 
Yüce Peygamber (s.a) aynı durumu bir hadis-i şeriflerinde şöyle 

beli1 tmiştir: "Dert ve musibet, inanan için bir azaptan felaha çıkana 

kadar ona yardımcı olur. Münafığın hali ise; sahibinin kendini niçin 
bağladığını ve niçin çözdüğünü anlamayıp aval aval bakan merkebe 

benzemektedir. Eğer bir toplum musibet ve dertlere düçar olduğun¬ 

da bile Allah a yönelmiyorsa ya da Allah rahmetini ve bereketini sa¬ 
çarken O nu hatırlamıyor, ya da kendini ıslah etmek için, hiç mi hiç 
gayret göstermiyorsa, onun fena akıbeti ve helaki artık yakın ve kaçı¬ 

nılmazdır. öyleki tıpkı hamile bir kadın günleri dolduktan sonra, 
nasıl lıeran doğurabilirse, bunlara da her an azap gelebilir. 

Bu çerçevede, aynca dikkat edilmesi gereken. 94 ve 95. ayetlerde 
bahsedilen İlahî uygulamanın bu ayet nazil olduğu sırada Mekke'de 
uygulamada olmasıdır. Kureyş halkı aynı muhalefeti gösteriyor ve 
sonuçta şiddetli bir kıtlığa maruz kalıp açlıktan kıvranıyordu. İbn 

Mes'ud ve Ibn Abbas'tan rivayet edilen bir hadisten öğreniyoruz ki, 
Kureyşliler Hz. Peygamber in tebliğine karşı gelmeye başladıkların¬ 
da, Hz. Peygamber (s.a) şöyle dua etmişti: "Allah'ım, Yusuf un zama¬ 
nında Mısır'a isabet eden bir kıtlık gibisinden yedi senelik bir kıtlık¬ 
la, bana bu insanlara karşı risaletimde yardımcı ol." Bunun üzerine 
Allah Teâlâ, Mekke ve civarına öyle şiddetli bir kıtlık verdi ki, insan¬ 

lar hayvan leşleri, derileri, kemilderi, hatta ve hatta hayvan tüylerini 
yemeye başladılar. O zaman Ebu Sütyan'ın önderliğinde Mekke hal¬ 

kı, Yüce Peygamber e (s.a) geldi ve Ona bu kıtlığı uzaklaştırıp kaldır¬ 

ması hususunda Allah a dua etmesi için yalvardılar. Fakat Allah, 
kıtlığı, kaldırıp uzaklaştırdığı ve işler yolunda gitmeye, sonuçta da 
bollluk geri gelmeye başladığı zaman, hepsi, daha da küstahlaşma¬ 

ya ve hatta önceden kalbleri imana doğru biraz meyletmiş olanlara 
bile engel olmaya başladılar. Şöyle diyorlardı: "Kıtlık ve yokluk haya¬ 
tın cilveleridir, bu durum Muhammed gelmeden önce de insanlara 
musallat olan bir haldir. Bundan dolayı, kıtlığın tekrar gelmiş olması 
nedeniyle O nun tuzağına düşmeyin". Ve "Babalarımız, ecdadımız 
kıtlık ve bolluk dönemlerini yaşamışlardı" gibi sözler bu surenin na¬ 

zil olduğu sıralarda da dillerde idi. Bu ayetlerin, Kureyş'in o andaki 
durumuna son derece uygun düşmesi nedeniyle bu arka fon gözö- 
nünde tutularak ilgili ayetler daha kolay ve güzel anlaşılır, (izah için 

bkz. Yunus: 21, Nahl: 112, Müminun: 5 ve 76. Duha: 9-16.) 
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97 O ülkeler halkı, geceleri uyurken, onlara zorlu azabımızın gelme¬ 
yeceğinden güvende miydiler? 

98 Ya da o ülkeler halkı, kuşluk vakti eğlenceye dalmışken, onlara 
zorlu-azabımızm gelmeyeceğinden güvende miydiler? 

99 (Veya) Onlar, Allah’ın tuzağından78 güvende mi idiler? Allah'ın 
bir tuzak kurmasından, hüsrana uğrayan bir topluluktan başkası (akıl¬ 
sızca) güvende olmaz. 

100 (Bütün bunlar,) Sakinlerinden sonra yeryüzüne mirasçı olanları 
doğruya erdirme (ye veya ortaya çıkarmaya yetmez) mi? Eğer biz dilemiş 
olsaydık onlara günahları nedeniyle bir musibet isabet ettirirdik;79 ve 

kalplerine damgalar vururduk da onlar böylelikle işitmeyenler olurlar¬ 
dı.80 

101 İşte bu ülkeler, sana onların 'haberlerinden aktarmalar yapıyo¬ 

ruz/ Gerçekten, onlara peygamberleri apaçık belgelerle gelmişlerdi. 
Ama daha önceden yalanlamaları nedeniyle iman eder olmadılar. İşte 
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Allah, küfre sayanların kalplerini böyle damgalar.81 
102 Onların çoğunda 'verdikleri söze bağlılık' görmedik, ama onla¬ 

rın çoğunu fasıklar (yoldan çıkanlar) olarak gördük.82 

AÇIKLAMA 
78. Arapça bir kelime olarak " ^ " ansızın uygulamaya konulun¬ 

caya kadar herşeyin iyi ve yolunda gittiği şeklinde aldatılıp duran bir 
kimse aleyhinde hazırlanmış gizli bir plânı ifade eder. 

79. Ne yazık ki. buralara varis olan milletler, bu yerlerin eski sahip¬ 
leri olan yok olmuş topluluklann başına gelenlerden yeterince ders 
almışa benzemiyorlar. Buranın şimdiki sahipleri, kendilerinden ön¬ 
ce bu yerlerde mamur ve müreffeh bir şekilde yaşayarak hükümran 
olan eski sakinlerinin niçin bütünüyle yok olduklan sorusunu şayet 
ciddi bir şekilde düşünmüş olsalardı, onlar için büyük bir ibret dersi 
olacaku. Yine bu sorunun cevabı da onları, kendilerini yıkılmaya ve 
yokluğa götüren yanlış düşünce ve işleri anlayabilmeye götürecekti, 
işte o zaman, suçlarından dolayı kendilerini kıskıvrak yakalayan ve 
safdısı eden Kadir-i Mutlakın halen alemin hakimi olduğunu ve eğer 
kendilerinden önce geçmiş olanların yaptıkları aynı suçlan işlerler¬ 
se öncekiler gibi onlan da cezalandırmaya ve azletmeye kadir oldu¬ 
ğunu anlayacaklardı. 

80. Sünnetullah a göre bir toplumun helaki, kendinden önce geç¬ 
miş milletlerin tarihinden ve kalıntılarından ibret almayarak sadece 
kendi kendini kandırdığı zaman vukubulur. Artık Allah, onlann bir 
iyi insanın öğütleri üzerinde düşünmelerine ve kabullenmelerine 
mühlet vermez. Bir kişi hakkmdaki sünnetullah şöyledir; eğer bir in¬ 
san kasten gözlerini kapatırsa, güneş ışığı ona yardımcı olamaz ve 
eğer bir kimse hakkı duymak istemezse, hiçbir güç ona hakkı duyu- 
ramaz. 

81. Allah, önceki Biz onlann kalblerini mühürleriz, o zaman hiç¬ 
bir şey işitmezler" ayetini 101. ayette kendisi açıklamaktadır. Bura¬ 
dan anlaşılmaktadır ki. "kalblerin mühürlenmesi". İlahi Kanun’un 
ameli neticesi husule gelen bir zihin halidir. Cehalet, önyargı, kendi¬ 
ni beğenmişlik ve nefsanî arzular vs. yüzünden hakikati kasdı ve 
inadı olarak reddeden bir kimse, daha sonra o kadar inatçı biri hali¬ 
ne gelir ki. kendi gözleriyle şahit olduğu şeylere ya da onun iyiliğini 
isteyenlerin ikazlarına kulak asmadan bildiği yolda, günahlarında 
ısrar eder gider. 

82. İnkarcılar, her insanı bağlayıcı olması gereken üç antlaşmaya 
da kayıtlı kalmadılar. Onlar, ne inşam daha doğuşundan itibaren Al¬ 
lah'ın kulu yapan doğal anlaşmaya, ne üyesi olduğu toplumun içti¬ 
mai kodu diye bilinen örfe, her ferdi bağlayan kollektif antlaşmaya, 
ne de her insanın sıkıntı ve çaresizlik hallerinde Allah'a sığınması gi¬ 
bi şahsî antlaşmaya saygı gösterdiler. 

Yukanda zikredilen bu üç antlaşmayı da bozdukları için Allah, 
onlan "fasıklar" diye adlandırmaktadır. 
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103 Sonra bunların (peygamberlerin) ardından Musa'yı ayetlerimiz¬ 

le Firavun'a ve önde gelen-çevresi ne gönderdik;83 Onlar ona (ayetlerimi¬ 

ze) haksızlık ettiler.84 İşte bozgunculuk çıkaranların nasıl bir sona uğra¬ 
dıklarına bir bak. 

104 Musa dedi ki: "Ey Firavun,80 gerçekten, ben alemlerin Rabbindcn 

(gönderilme) bir peygamberim." 

105 "Benim üzerimdeki yükümlülük, Allah'a karşı ancak gerçeği 

söylemektir. Rabbinizden size apaçık bir belge ile geldim. Artık İsrailo- 

ğullarım benimle gönder."86 

106 (Firavun) Dedi ki: "Eğer gerçekten bir ayet getirmişsen ve doğru 

sözlülerden isen, bu durumda onu getir (bakalım)." 

107 Böylelikle (Musa) asasını fırlatınca, anında apaçık bir ejderha 
oluverdi. 
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AÇIKLAMA 

43. Daha önce geçen hikâyeler, hakikatte Allah'ın çağrısına mülâ¬ 

ki olup sonra bunu reddeden bir topluluğun helâkinin artık o ılar 
için kaçınılmaz olduğunu Mekke halkına anlatmak ve onlan ikna 
etmek içindi. Daha sonra, Musa (a.s). Firavun ve tsrailoğullannın 

kıssaları da gene bu amaçla zikredilmekte. Bunlann yanında diğer 
başka ayetler de hem Kureyş'in kâfirleri, hem inananları ve hem de 
Yahudileri için pek çok ibret alınan dersler vardır. 

Bu ayetteki kıssada, Kureyşli kâfirlere, hak ile batıl arasındaki 
mücadelenin hemen daha başlannda sahip oldu klan kuvvetlerinin, 
görünen büyüklüğüne bakarak kendilerini kandırmamalan salık 

verilmekte.Bütün bir mücadele tarihi de göstermektedir ki, müca¬ 
dele, halkı için ve hatta tüm insanlık için doğru olanın yerleşmesi 
uğruna, herhangi bir maddî vesile peşinde koşmadan, kendinden 
çok büyük ve güçlü insanlar ya da devletler tarafından korunan, ba¬ 
tıla karşı küçük bir grubun savaşımı ile başlar. Nihayetinde de bu 
mücadeleden bir zafer elde edilir. Hakkın peygamberinin tebliğine 
engel olmak için kâfirlerin yaptıkları planların, kötülüklerin nasıl 
neticede kendilerine geri döndüğünü, Kureyşlilerin görüp de ders al¬ 
maları uyansı yapılmakta. Allah, haklarındaki son kararı uygula¬ 

madan evvel, belki kendilerine bir çeki-düzen verirler diye kâfirlere 
uzunca bir mühlet verir. Aynca bir uyandan, açık bir işaretten ve 

olaydan hiç ders almayanlara ibret-i alem için bir ceza verir. 
Muhaliflerin eziyet ve işkencelerinin hedefi haline gelmiş mümin¬ 

ler için iki ders vardı alınması gereken. Birincisi; sayıca düşmandan 
az olmaları, güçsüz oluşları, kendilerinin mücadele azimlerini kır¬ 

mamak, onlan yıldırmamak, aynca "yardım" nerede kaldı diyerek 
kalblerinde en ufak bir burukluk hasıl olmamalıdır. İkincisi; 
Yahudiler, hakka inandıklarını ikrar etmelerinden sonra bundan 

cayarak takındıkları tavra karşı da dikkat etmeleri için uyanldılar. 
Aksi halde aynı Yahudiler gibi onlar da lanetleneceklerdi. Israiloğul- 

ları'nın geçmiş kıssaları onlann da kendi menfaatleri için burada 
anılmaktadır. Onlar, bâtıla ibadet etmenin sonuçlan konusunda 
uyarılmakta ve geçmiş peygamberlerin getirdiği hak dini katışıklar¬ 
dan ayıklayıp yeniden saflaştıran Hz. Peygambere de iman etmeleri 

tavsiye edilmektedir. 
84. Reddederek ve birer büyüdür diyerek "Onlar da bizim ayetleri¬ 

mize zulüm ettiler". Haksızlık, bir bakıma ayetlere karşı adilce ya- 

naşmamalan ve hatta onlan birer büyü olarak görmeleri ve hafife 
alıp gülüp geçmelerindendir. Apaçık deliller, bu ayetlerin Allah'tan 
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olduğunu gösterirken ve hiçbir aklı başında insanın da "evet, bunlar 
büyü işi olabilir" demiş olmamasına rağmen bu ayetleri açıkça inkâr 
etmekten daha büyük bir zulüm var mıdır? Üstelik, bizzat büyücü ve 

efsunculann kendileri bunların meydana gelmesinin bir büyünün 
gücünün çok çok ötesinde olduğunu söylediklerinde, bunlann hâlâ 
birer tılsım olduklannı söyleyip, gerçeği kabul etmemek zulürıden 

başka bir şey değildi. Bu şekilde gerçekten ne kadar hikmetsiz ve ba¬ 
yağı kişiler olduklarını da göstermiş oluyorlardı. 

85. "Firavun" kelimesi "güneş tanrısının oğlu" anlamına gelir. Eski 
Mısır lılar güneşe "Ra" adını vermiş ona "Yüce Tann" diye tapmışlar, 
daha sonra da Firavun" ismini vermişlerdir. Eski Mısırlıların inan¬ 
cına göre, her kral iktidarını, tann "Ra" ile olan ilişkisine dayandmr 
ve kendisinin Ra nın canlı bir örneği ve yeryüzündeki temsilcisi ol¬ 
duğunu iddia ederdi. Bundan dolayı, iktidara geçen her krallık ha¬ 
nedanı, kendilerinin güneş soyundan gelen kimseler olduğunu ileri 
sürdüler ve bütün krallar, kendilerinin Yüce Rabb" olduklarını hal¬ 
ka kabul ettirmek için "Firavun" ünvanını aldılar. 

Bununla ilgili olarak, Kur'an-ı Kerim de rivayet edilen. Hz. Mu¬ 
sa’nın (a.s.) kıssasında iki ayrı Firavunun zikredilmiş olduğu.ıa da 
dikkat edilmelidir. Biri, Hz. Musa doğduğu zaman Mısır’ı idare et¬ 
mekte olan ve Hz. Musa'yı kendi evine götürüp büyüten Firavun; 

İkincisi ise, Allah'ın ilâh! mesajını kabul etmesi için lsrailoğullan'nı 
serbest bırakması Hz. Musa (a.s.) tarafından istenen ve Kızılde- 
niz’de, boğulan Firavun dur. 

Günümüz araştırmacıları iki Firavun dan birincisinin lsrailoğul- 
lan'nı baskı ve esaret altında tutan ve M.Ö. 1292-1225 yıllan arasın¬ 

da Mısır'da hüküm süren Ramses II olduğu görüşündedirler. Aynı 
ayetlerde zikredilen ikinci Firavun un ise, babası II. Ramses'e hükü¬ 
met işlerinde yardım eden ve ölümünden sonra da kral olarak, yeri¬ 
ne geçen, oğlu Mineftah olduğu kanaatindeydiler. Fakat Hz. Mu¬ 
sa’nın ölüm yılı için, Israiloğullan'nın takvimine göre, M.Ö. 1272 se¬ 
nesi düşürülmüş olması nedeniyle bu tarihler kesinlik arzetmez. 
Dolayısıyla bütün bunlar sadece tarihi birer talimindir. Çünkü İsra¬ 

il, Mısır ve Hıristiyan takvimlerinin tarihlerini uzlaştırmak çok zor¬ 
dur. 

86. Hz. Musa (a.s) Firavun a misyon ile gönderilmişti. Hz. Mu¬ 

sa'nın ilk görevi Firavun u, İslâm'ı kabul ederek, Allah'a teslim olma¬ 
ya davet etmekti. İkincisi; Firavun dan, köleliklerine son verip, ta¬ 

hakkümünü kaldırarak Israiloğullannı serbest bırakmasını iste¬ 
mekti. Kur an-ı Kerim, Hz. Musa'nın her iki görevini bazen bir ve aynı 
yerde, gerektiğinde de ayrı ayn yerde zikreder. 
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108 (Bir de) Elini sıyırdı, o da anında bakanlara bembeyaz (görünü¬ 

verdi).87 
109 Firavun kavminin önde gelenleri dediler ki: "Bu gerçekten bilgin 

bir büyücüdür"; 
110 "Sizi topraklamızdan sürüp-çıkarmak istiyor.88 Bu durumda ne 

buyuruyorsunuz?" 

AÇIKLAMA 

87. Bu iki mucize. Hz. Musa'ya bütün kâinatın hakimi ve yaratıcısı 

olan Allah'ın bir elçisi olduğunun delili olarak verilmiştir. Peygam¬ 

berler halka karşı ne zaman kendilerinin, Allah'ın bir temsilcisi ol¬ 

duklarını ileri sürmüşlerse halkın da, "Eğer siz gerçekten Allah'ın 

temsilcileriyseniz bize, olağan tabiat kanunlanyle izahı mümkün ol¬ 

mayan, sizin gerçekten Allah'ın birer temsilcisi olduğunuzu kanıtla¬ 

yan ve doğrudan doğruya Allah'ın müdahalesi ile bunların meydana 

geldiği açıkça görülebilen mucizevi şeyler göstermelerini'' istedikleri 

daha önce belirtilmişti. Bu tür isteklere cevap olarak da peygamber¬ 

ler Kur'an-ı Kerim tarafından "Ayât", halk tarafından da "mucizeler" 

adı verilen olaylar göstermişlerdir. 

Ne yazık ki, bazı müslüman aydınlar, bu ayet veya mucizeleri, bil¬ 

diğimiz tabiatın fizik kanunlarına göre meydana gelmiş olağan olay¬ 

lar olarak izaha çakşırlar. Bu suretle onlar Kitabullah'a karşı şüphe¬ 

ci bir tavır takındıklarının farkında değildirler. Zira Kur'an-ı Kerim, 

bu metinde tabiatüstü bir vakayı anlatır ve aynı şeyi O nun peygam- 

berüği konusunda Allah'ın bir ayeti olarak sunar. Binaenaleyh hadi¬ 

seyi olağan bir olay olarak izaha kalkışmak asknda Kitab a inançsız¬ 

lıktır. Böyle davranmakla bu kimseler, kendilerini gülünç duruma 

düşürürler. Bir taraftan, sırf mucizeleri onayladığı için Kur'an-ı Ke- 

rim'e. Allah'ın kitabı olarak inanmazlarken diğer taraftan da. tabia¬ 

tüstü olayları tasdik eden Kitab a karşı besledikleri inançsızkklannı 

da açıkça ortaya koyma cesaretini gösteremezler. Çünkü böyle bir 
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hareket onları, mensubiyetini sadece dilleriyle itiraf ettikleri din yo¬ 

luyla sağladıkları faydadan mahrum bırakacak, ve dünyevî birtakım 
çıkarlarını da etkileyecektir. 

Burada mucizeler konusunda, şöyle ciddi bir mesele ortaya çıkı¬ 

yor: Allah, belli kanunlara göre kâinat sistemini hareket ettirdikten 

sonra faaliyetlerini askıya mı aldı? Şimdi her ne surette olursa ol¬ 
sun, çalışmakta olan o sisteme müdahale edemez mi? Yoksa Allah, 
mülkünün idaresini devamlı elinde tutmakta ve onda her an emirle¬ 

rini icra etmekte ve kısmen ya da tamamen eşyaların görünüşünde 
ve olayların meydana gelişlerinde istediği zaman ve biçimde her tür¬ 
lü değişikliği yapmakta mıdır? İlk şıkkı kabul edenler, mucizelere 

inanmazlar. Çünkü bu inançları, Allah ve kainatı hakkında sahip ol¬ 
dukları kavramla zıttır. Ancak bunlara yakışan en uygun hareket. 
Kuran tefsiri yazarak. Kuran ın Allah kavramını reddetme yerine, 
onun bir İlâhî vahy olduğunu inkâr ederek kendi görüşlerini ispat et¬ 
meye çalışmalandır. Bunun aksine, şayet biri Kur'an-ı Kerim'in ileri 
sürdüğü delillerle ikna olur ve ikinci şıkkı kabul ederse mucizeleri 

kolayca kavrar ve onlara inanır. Bir yılanın yaratılmasının, sadece 
biyolojik süreçle olabileceğine ve Allah'ın başka herhangi bir şekille 
onu yaratmasının mümkün olamayacağına inanan kimse şüphesiz, 
asanın yılan şekline dönüşmesini ve tekrar eski haline avdet etmesi¬ 
ni de aslı esası olmayan bir olay olarak düşünecektir. Şayet biri, dile¬ 
diği eşyaya can verme kudretine sahip Allah'ın emri ile cansız bir 

varlığın canlanabileceğine inanırsa, tıpkı cansız bir yumurtadan 
canlı bir civcivin çıkmasına inandığı gibi asanın da canlı bir yılana 
dönüşebileceğine rahatlıkla inanacaktır. Böyle bir kimse için nasıl 
ki civcivin yumurtadan defalarca, çıkmasında şaşılacak bir şey yok¬ 
sa, aynı şekilde de, asanın sadece üç defa yılana dönüşmesinde bir 
olağanüstülük yoktur. 

88. Burada doğal olarak bazı sorular ortaya çıkıyor: Hz. Musa 
(a.s.); Firavun ve onun hakimiyeti için nasıl bir tehlike idi? Onun gi¬ 
bi, kimsesiz ve köle bir toplumdan gelme birisi, kendi vatandaşları¬ 

nın "tann" olarak taptığı Firavun gibi güçlü ve zengin bir hükümdara 
karşı nasıl tehdit olabiliyordu? Asanın bir yılana dönüşmesi, nasıl 
oldu da, Suriye'den Libya'ya, Akdeniz'den Habeşistan'a uzanan 

onun muhteşem imparatorluğuna bir tehlike oluyordu? Niçin, Fira¬ 
vun hanedanı ve ileri gelenleriyle, Hz. Musa'nın onları iktidardan et¬ 

mek ve Mısır'dan kovmak niyetinde olduğu hususunda yaygara ko¬ 

pardılar? Ve bilhassa Allah'dan gönderilen bir peygamber olduğu ve 
Israiloğullan'na özgürlük isteğinden başka herhangi bir şey talepte 
bulunmamasına rağmen niçin bir devrim korkusu vardı? O ana ka¬ 

dar aralarında, hiçbir politik konuşma geçmemiş olması nedeniyle, 
bu sorular özellikle önem taşımaktadır. 
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Cevabı şudur: Hz. Musa'nın Peygamberlik iddiası, başlı başına 
politik yapıyı da içeren mevcut hayat sistemini baştan aşağıy? değiş¬ 

tirecek tam bir inkilâbı gerçekleştirmeyi ifade ediyordu. Gerçek şu 
ki, kainatın Rabbi'nin temsilcisi olduğunu iddia eden birisinin bu 
hali, bütün insanlardan kendisine mutlak teslimiyeti de içermekte 

oluşudur. Bundan dolayıdır ki. Kâinatın Rabbi'nin temsilcisi, başka 
birisine tabi yada başka birisinin astı olarak değil, ancak idareci ve 
hami olarak yaşamaya gelmiştir. Çünkü, bir kâfirin hakimiyetini ta 

nımak ve ona tabi olmak, peygamberlik iddiasını nefy etmektir. Hz. 
Musa (a.s.), peygamber olduğunu ileri sürdüğü zaman. Firavun ve 
çevresinin politik, toplumsal ve kültür ihtilâli tehdidini hissetmiş ol 
malan bundandır. 

Şimdi şu sorunun üzerinde duralım: Mısır'ın büyük Fira¬ 
vununun çevresi; kendi öz kardeşinden başka bir yardımcısı ve Al¬ 
lah tarafından gönderilen bir peygamber olduğunu ispatlayan muci¬ 
zevî asası ve ışık saçan elinden başka bir alâmeti olmayan Hz. Mu¬ 
sa'nın peygamberlik iddiasına niçin bu kadar çok önem veriyorlar¬ 

dı? Kanaatime göre iki temel neden vardır: Birincisi Firavun ve mai¬ 
yeti, Hz. Musa'nın üstün şahsiyeti hakkında yeterli bilgiye sahipti¬ 
ler, onu yakından tanıyorlardı. Hz. Musa'nın (a.s) temiz, güçlü bir 

karakter ve olağanüstü bir kabiliyet sahibi, doğuştan lider ve bir ku¬ 
mandan olduğunu da biliyorlardı. Şayet Talmud ve Yusifus'un kıs¬ 
salarına itimad edecek olursak, Hz. Musa ayrıca çağının bütün ilim¬ 

lerini tahsil etmiş, savaş ve idarecilik hususunda tam manasıyla eği¬ 
tilmişti. Zira Hz. Musa'nın içinde yetiştirildiği kraliyet ailesi fertleri 
için bu hususlar temel şeylerdi. Ve de aynca, Hz. Musa, Habeşis¬ 

tan'a karşı düzenlenen seferde mükemmel bir general olduğunu da 
bizzat ispat etmişti. Medyen'de sekiz yıla yakın bir süre devam eden 
çölün zor şartlan da, kraliyet sarayındaki kolay hayatın tesirlerini 
gidermeye yardım etmişti. Binaenaleyh bu azametli, kararlı ve din¬ 

dar adam. Firavunun sarayında peygamberlik iddiası ile ortaya çık¬ 
tığı zaman onlar, onun iddiasını boş bir iddia sayıp önemsememezlik 

edemezlerdi. İkinci sebebe gelince asasının mucizelerini ve yed-i bey- 

dasını (ışık saçan el) gördükleri zaman, dehşet ve korkuya kapılarak 
onun arkasında gerçekten tabiat üstü bir gücün olduğunu kabul et¬ 

meye meylettiler. Yani demek ki, ona bir sihirbaz demelerinde açık 
bir inkâr ve aym zamanda kendilerini ülkelerinden sürüp çıkaracağı 

korkusu vardı. Bu da aynı zamanda göstermektedir ki, peygamber¬ 

lik alâmetlerinin daha ilk zuhurunda onlar şaşırmamış, hayrete 
düşmemişlerdi. Şayet onlar, gerçekten Hz. Musa'yı (a.s) bir sihirbaz 
olarak görmüş olsaydılar, kesinlikle ondan bir devrim sadır olacağı¬ 

nı düşünmez ve onu bir tehlike saymazlardı. Çünkü sihir, dünyada 
hiç bir zaman bir devrim yapmış değildir. 
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111 Dediler ki: "Onu ve kardeşini şimdilik beklctiver (vereceğin ce¬ 
zayı ertele), şehirlere de toplayıcılar yolla"; 

112 "Bütün bilgin büyücüleri sana getiriversinler."89 

113 Sihirbazlar Firavun'a gelip dediler ki: ''Eğer biz galip olursak, her 
halde bize bir karşılık (armağan) var, değil mi?" 

114 "Evet" dedi. "(O zaman) Siz en yalandanın) kılınanlardan da ola¬ 
caksınız." 

115 Dediler ki: "Ey Musa, (ilkin) sen mi atmak istersin, yoksa atanlar 
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biz mi olalım?" 

i 16 (Musa:) "Siz atın" dedi. (Asalarını) Ahvcrincc, insanların gözleri* 
ni büyüleyiverdiler, onlan dehşete düşürdüler ve (ortaya) büyük bîr si¬ 
hir getirmiş oldular. 

117 Biz de Musa'ya: "Asanı fırlatıvcr" diye vahyettik. (O da fırlatıve¬ 
rince) Bir de baktılar ki, o, bütün uydurduklannı derlcyip-toparlayıp yu¬ 
tuyor.90 

118 Böylecc hak yerini buldu, onların bütün yapmakta oldukları ge¬ 
çersiz kaldı. 

119 Orada yenilmiş oldular ve küçük düşmüşler olarak tersyüz çev¬ 
rildiler. 

120 Ve sihirbazlar secdeye kapandılar. 

121 "Alemlerin Rabbine iman ettik" dediler. 

AÇIKLAMA 

89. Firavunun maiyetinin bu sözleri, onlann İlâhi mucizesinin ne¬ 
ticesinde meydana gelen değişiklik ile sihiıin tesiri arasındaki fark 
hususunda net bir fikirleri olduğunu gösterir. İlâhî mucizesinin ne¬ 
ticesinde meydana gelen değişikliğin gerçek, halbuki sihir yoluyla 

sağlanan tesirin ise sadece bir hayalden {görüntü aldanmasından) 
ibaret olduğunu biliyorlardı. Hz. Musa’nın peygamberlik iddiasını, 
"Bu adam usta bir sihirbazdır" diyerek çürütmeye çalışmalan bun¬ 

dandır. Yani şunu demek istiyorlardı: Asa fiilen yılana dönüşmemiş 
aksine. Musa’nın sihri sayesinde kendilerine sadece yılan şeklinde 
görünmüştür ve onu, ilâhı bir mucize olarak görmediklerini ifade et¬ 

tiler. Bundan dolayı da onlar Firavun a, kendi sihirbazlannın da, ip 
ve sicim gibi şeyleri yılan şekline dönüştürebildiklerini göstermek 

için uzman bütün sihirbazlann toplanmasını ve Hz. Musa’nın asa 
mucizesi ile zihinlerde meydana gelen müthiş etkiyi, bir nebze de ol¬ 
sa, halkın kalbinden silmesini tavsiye ettiler. 

90. Sihirbazlar tarafından yılan şeklinde gösterilen sopa ve ipleri, 
Hz. Musa’ya (a.s) ait asanın yuttuğuna inanmak için elimizde bir de¬ 
lil yoktur. Kur an ı Kerim in anlattığı ise, gerçek bir yılana dönüşür 
dönüşmez asanın, onlann ürettikleri yalandan sihirleri yuttuğu ger¬ 
çeğidir. Açık ifadesiyle bu şu demektin Asadan olan yılan her nereye 

gittiyse, ip ve sopalan oynayan yılanlar şeklinde gösteren sihiıin te¬ 
sir alanını kırmış ve çevrelerinde dönmesiyle de bunlar ip ve sopalar 
haline dönerek gerçek hüviyetleri ile görünmeye başlamışlardır. 

(Daha fazla izah için, bkz. Taha suresi an: 42) 
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122 "Musa’nın ve Harun’un Rabbinc..."91 

123 Firavun: "Ben size izin vermeden önce O'na iman ettiniz, öyle mi? 

Mutlaka bu, halkı burdan sürüp-çıkarmak amacıyla şehirde planladığı¬ 

nız bir tuzaktır. Öyleyse siz (buna karşılık ne yapacağımı) bileceksi¬ 

niz." 

124 Muhakkak ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve 

hepinizi idam edeceğim." 

125 (Onlar da:) "Biz de şüphesiz Rabbimizc döneceğiz" dediler. 

126 Oysa sen, yalnızca, bize geldiğinde Rabbimizin ayetlerine inan¬ 

mamızdan başka bir nedenle bizden intikam almıyorsun. "Rabbimiz, 

üstümüze sabır yağdır ve bizi müslümanlar olarak öldür."92 

AÇIKLAMA 

91. Bu yenilgi ve itiraf Firavun un adamlannı ters yüz etti. Bunlar. 
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Musa'nın (a.s) bir sihirbaz olduğunu açıkça göstermek veya en azın¬ 

dan peygamberliği konusunda halkın zihninde şüpheler uyandır¬ 

mak için tüm usta sihirbazları bir araya toplamışlardı. Fakat yenilgi¬ 

den sonra, bu pek mahir ustalar Hz. Musa'nın (a.s) göstermekte ol¬ 

duğu şeyin hiç de sihir olmadığını bilâkis Yerlerin ve Göklerin Rab- 

bi'nden kaynaklanan bir gücün eseri olduğunu ve her çeşit sihrin 

bunun karşısında güçsüz ve hükümsüz kalacağını hep bir ağızdan 

kabul ve itiraf ettiler. 
Hiçbir kimse sihri, sihirbazlardan daha iyi bilip değerlendireme- 

yeceği için onların söyledikleri bir kalemde silinip bir kenera atıla- 

mazdı. Sihirbazlar, bilfiil gösteri ve deneme ile, bunun bir sihir olma¬ 

dığını doğruladıklarında artık Hz. Musa'nın (a.s) bir siharbaz oldu¬ 

ğunu iddia etmek Firavun ve avanesi için imkânsız oldu. 

92. Şartların kendi aleyhlerine döndüğünü görünce Firavun, baş¬ 

ka bir plan kurdu. Bu sefer de, tüm gösterilerinin Hz. Musa (a.s) ve 

sihirbazların kurmuş oldukları bir tuzağın neticesi olduğunu söyle¬ 

di. Ve sonra, yaptığı bu suçlamanın doğru olduğunu itiraf etmeleri 

için de sihirbazları şiddetli bir ceza ve ölümle tehdit etti. Fakat bu da 

aleyhine döndü. Sihirbazlar bu yeni inançlannda kararlı ve uğrunda 

da her türlü zulme katlanmaya hazır olduklannı gösterdiklerinde bu 

sayede, Hz. Musa'nın (a.s) getirdiği gerçeğe olan inançlannın her¬ 

hangi bir oyun değil, imanlarının samimi bir itirafı olduğunu ispatla¬ 

dılar. Bu yüzden de Firavun, hak ve adalet hususunda takınmış ol¬ 

duğu yalandan tavrı bırakmış ve açıkça despotluğa ve zulme başla¬ 

mıştır. 

Bu bağlamda, aynca dikkatten kaçmaması gereken önemli bir 

husus da; îmanın, bir kaç saniye içerisinde sihirbazların yapılarında 

meydana getirdiği inanılmaz değişikliktir. Aynı insanlar, atalarının 

dinine yardım etmek uğruna evlerini, barklarını terk etmişlerdi. Ve 

daha bir kaç dakika önce, sıkılgan ve mütevazi bir şekilde, Fira¬ 

vundan, Hz. Musa ile olan mücadelede eğer başarılı olurlarsa kendi¬ 

lerine ne gibi mükafatlar verileceğini soran bu insanlar şimdi, gerçek 

inancın cesareti ve şecaatiyle doluyorlardı. Önünde tazimle eğildik¬ 

leri ve mükâfatlar istedikleri aynı krala karşı şimdi meydan okuya¬ 

cak kadar cesur ve kahraman olmuşlardı. Fakat, şimdi inançlannın 

doğruluğuna öyle kani olmuşlardı ki artık tehdit edildikleri en kor¬ 

kunç işkenceler karşısında bile, bundan vazgeçmeyi düşünmüyor¬ 

lardı. 
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127 Firavun kavminin önde gelenleri, dediler ki: "Musa ve kavmini 
bu toprakta (Mısır’da) bozgunculuk çıkarmaları, seni ve ilahlarını ter- 
ketmeleri için mi (serbest) bırakacaksın?" (Firavun) Dedi ki: "Erkek ço¬ 
cuklarını öldüreceğiz, ve kadınlarını sağ bırakacağız.93 Hiç şüphesiz biz. 
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onlara karşı kahir bir üstünlüğe sahibiz." 
128 Musa kavmine: "Allah'tan yardım dileyin ve sabredin. Gerçek şu 

ki, arz Allah'ındır; ona kullarından dilediğini mirasçı kılar. En güzel so¬ 

nuç muttakiler içindir." dedi. 
129 Dediler ki: "Sen bize gelmeden önce de, geldikten sonra da eziye¬ 

te uğratıldık." (Musa:) "Umulur ki, Rabbiniz düşmanınızı helak edecek 
ve sîzleri yeryüzünde halifeler (egemenler) kılacak, böylecc nasıl davra¬ 

nacağınızı gözleyecek" dedi. 
130 Andolsun, biz de Firavun aile (çevre)sini belki öğüt alıp-düşü- 

nürler diye yıllar yılı kuraklığa ve ürün kıtlığına uğrattık. 
131 Onlara bir iyilik geldiği zaman "Bu bizim için" dediler; onlara bir 

kötülük de isabet ettiğinde (bunu da) Musa ve beraberindekilerin bir 

uğursuzluğu olarak yorumlarlardı. Haberiniz olsun, Allah katında asıl 
uğursuz olanlar kendileridir; ama onların çoğu bilmezler. 

132 Onlar "Bizi büyülemek için bize mucize (ayet) olarak her ne geti¬ 

rirsen getir, yine de biz sana inanacak değiliz" dediler.94 

AÇIKLAMA 

93. Baskı ve zulmün iki dönemi vardı. Israiloğullan ilk defa. Hazre- 
ti Musa'nın doğumundan önce II. Ramses'in yönetimi sırasında zul¬ 

me uğradılar. Ayette anlatılan ikinci zulüm dönemi ise Hz. Musa'nın 
(a. s) Allah ın elçisi olarak gönderilmesinden sonra, Mineftahın hü¬ 
kümdarlığı esnasında başladı. Maamafıh bununla beraber bir nokta 
ortak idi ki: Israiloğullan nm yavaş yavaş soylan kuruyacak şekilde 
erkek çocuklan öldürülüyor, kız çocuklan hayatta bırakılıyor ve sağ 
kalanlar da diğer ırklar arasında kayboluyordu. 1896 senesinde ya¬ 
pılan arkeolojik kazılarda muhtemelen bu döneme ait bir levha bu¬ 
lundu. Mineftah ın kahramanlık ve zaferlerinden bahseden sözko- 
nusu levhanın üzerinde "İsrailliler imha edilmiştir ve onlan yeniden 
türemeleri için geride hiçbir tohum bırakılmamıştır" diye bir cümle 
geçer. (Daha fazla açıklama için, bkz. Mümin suresi: 25) 

94. Bu, Firavun un etrafındakilerin kesinlikle sihir olmadığını bil¬ 
dikleri şeye halâ sihir demelerindeki yobazlık ve inatçılıklarının en 
uç noktasıydı. Sihrin, bütün bir ülkenin kıtlık ve açlığına sebep ola¬ 

mayacağını aptal bir kimse bile bilir. Kur an-ı Kerim, aynı hikâye ile 

ilgili olarak Nemi suresinin 13 ve 14. ayetlerinde şöyle der: 
"Delillerimiz, aşikâr bir şekilde onlara geldiği zaman, onlar da apaçık 

bir büyüdür dediler. Kendileri bunlara inandıkları, kabul ettikleri halde 
zulümleri ve kibirleri yüzünden inat ederek ayetlerimizi inkâr ettiler 

bak da gör, fesatçılann akıbeti ne oldu." 
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133 Bunun üzerine biz de, ayn ayrı mucizeler (ayetler) olarak üzerle¬ 
rine tufan,95 çekirge, buğday güvesi,91’ kurbağa vt kan musallat kıldık. 
Yine büyüklük tasladılar ve suçlu-günahkâr bir kavim oldular. 

134 Başlarına iğrenç bir azab çöküverince, dediler ki: "Ey Musa, Rab- 
bine -sana verdiği ahid adına- bizim için dua et Eğer bu iğrenç azabı üze¬ 

rimizden çekip-gideriverirsen, andolsun sana iman edeceğiz ve İsrailo- 
ğullarmı seninle göndereceğiz." 

135 Ne zaman ki, onların erişebilecekleri bir süreye kadar, o iğrenç 
azabı çekip-gideriverdik, onlar yine andlarmı bozdular. 

AÇIKLAMA 

95. Her ne kadar bu herhangi bir şekilde de olabileceği gibi, büyük 
bir ihtimalle, dolu taneleri ile kanşık yağmur fırtınası halinde vuku 
bulmuştu. İncil in bundan, yağmur fırtınası olarak değil de sadece 
şiddetli dolu tanelerinin inmesi” şeklinde bahsetmesine rağmen 

yaygın olan fırtına kelimesi tercih edilmektedir. 

96. Arapça ” >» ' kelimesi esas olarak, bit. sinek, sivrisinek, kü¬ 
çük çekirgeler, buğday biti ve benzeri gibi küçük haşerat mânâsına 
gelir. Mümkündür ki. geniş anlamlan olan bu kelime bit ve sivrisi¬ 
neklerin insanlara ekin böceklerinin de tahıla aynı anda musallat ol¬ 
muş olmaları nedeniyle kullanılmaktadır. (Mukayese için bkz. Ki- 

tab-ı Mukaddes. 7-12 bölümler ve Zuhruf an: 43) 



136 Biz de onlardan intikam aldık vc ayetlerimizi yalan saymalan ve 

onlardan habersizmişler (gibi) olmaları nedeniyle onları suda boğduk. 

137 Kendisine bereketler kıldığımız yerin doğusuna da, batısına da o 

hor kılınıp-zayıf bırakılanları (müstaz'aflan) mirasçılar kıldık.97 Rabbi- 

nin İsrailoğullarına olan o güzel sözü (vaadi), sabretmeleri dolayısıyla 

tamamlandı (yerine geldi). Firavun vc kavminin yapmakta olduklan ve 

yükselttiklerini (köşklerini, saraylarını) da yerle bir ettik. 

138 İsrailoğullannı denizden geçirdik. Putlan önünde bel büküp 

eğilmekte olan bir topluluğa rastladılar. Musa'ya dediler ki: "Ey Musa, 

onlann ilahları (var; onların ki) gibi sen de bize bir ilah yap."98 O: "Siz 

gerçekten cahillik etmekte olan bir kavimsiniz"dedi. 
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AÇIKLAMA 

97. Yani, "İsrailliler, Filistin'e varis kılındı", demektir. Bazı yoı um- 

cular bundan, İsraillilerin Mısır'ın efendileri kılındıkları anlamını çı¬ 
karırlar. Fakat biz, ne Kur'an-ı Kerim in bu bölümde buna doğrudan 
bir işaret olmadığından ve ne de bunu destekleyecek tarihî herhangi 

bir delil bulunmadığından bu tercemeyi kabul etmekte mütereddi- 
tiz. (Bkz. Kehf an: 57 ile Şura an: 45) 

98. "Bu insanlar*', "Sina yarımadasında askeri bir garnizon olan 
Mafka'da yaşayan Mısır lılardı. İsrailliler Kızıldeniz'i, muhtemelen 
şimdiki Süveyş ili ile İsmail iye arasında bir yerden geçerek yolculuk¬ 

larını o zamanlar Mısır’ın hakimiyeti altında olan yarımadanın gü¬ 

neyine doğru, kıyı boyunca sürdürdüler. Daha aşağılarda bakır ve 
zümrüt maden ocakları bulunuyordu. Bunların korunması için Mı¬ 
sırlılar buralara yakın yerlere bazı askeri garnizonlar kurmuşlardı. 

Bunlardan birisi, Mısırlıların, yarımadanın güneybatısında kalıntı¬ 
ları bugün bile durmakta olan büyük bir tapmak inşa etmiş oldukla¬ 
rı Mafka'da bulunuyordu. Buna yakın başka bir yerde. Sami kaim¬ 
lerinin ay tanrısına tahsis edilen başka bir tapınak da bulunmakta 
idi. Muhtemelen İsrailliler bu tapınağın yanından geçerken yapay 
bir put edinme hevesine kapılmış ve Hz. Musa'dan böyle bir istekte 
bulunmuşlardır. 

Bu olay. Mısırlıların kültürünün, esaretleri sırasında Israiloğul- 
lan'nın üzerinde derin izler bıraktığını gösterir. 

Hz. Musa'nın (a.s) ilk halefi Nuh'un oğlu Yeşu'nun (Yuşa) Mı¬ 
sır dan çıkışlarından yetmiş yıl sonra İsraillilere irad ettiği son hita¬ 
besindeki sözlerden, buna kolayca hükmedilebilir: 

Ve şimdi RAÖB'den korkun, samimî olarak gerçekten ona kulluk 

edin, ırmağın öteki tarafından ve Mısır'da atalarınızın taptığı ilâhları 
bırakın ve Rabb'e kulluk edin. Ve eğer, Habb e kulluk etmek gözünü¬ 

ze kötü geliyorsa, atalarınızın kulluk yaptıkları ırmağın Ötesindeki 
ilahlara mı, yoksa Amovilerin ilahlarına mı, kime kulluk edeceğinizi 
bugün tayin edin, fakat ben ve ev halkım, Rabbe kulluk edeceğiz 
fYeşû, 24: 14-15). 

Bu, Hz. Musa'nın kırk ve peygamber Yeşû'nun yirmi sekiz yıllık 
talim ve rehberliğinden sonra bile İsraillilerin, Mısır Firavunlarının 

hakimiyeti altında geçirdikleri uzun kölelik sırasında, hayatlarına 
bulaşmış olan kötü tesirlerinden kendilerini temizleyemediklerini 
gösterir, işte bu, o ifsat olmuş müsiümanlann, Mısır'dan çıkışların¬ 
dan sonra bir put tapmağı görür görmez. Mısırlı efendilerinin kulluk 
ettiği o tanrıların önünde secdeye kapanmaya son derece hevesli ol¬ 
duklarının nedenidir. 
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HARİTA-H 

tırailoSulları’nın Mısır’dan çıkışları 

AVIklAMAl.AK: 
1 («>>cı>. Israılogullan’na Mısır'da yasamaları kii» H/. Yusuf (j.s) tarafından verilen yerdir. 

2 -Mcınfis; Hz. Musa (a.s) zamanında Mısır’ın başkenti idi 

î Au (ioIkr; halihazırda Süveyş kork/mden oldukça uzakla bulunuyor, fakat eskiden dem/ ile bağımdı idi. 

4-M/. Musa (a.s), Israılogullan ile birlikle Ramses'îen çıkarak yola koyulınu>lar ve yol üzerinde her yönden insan 

gelerek onlara kanlmı>ı». Öyle anlatılıyor ki. Hz. Musa (a.s) onları emin bir vekilde Tih çölünden geçirerek Sina’ya 

getirmek istemimi, fakat bir şandan Mısırlıların askerî kamplarının korkusu, öte yandan Firavun’un peşlerinden 

takibi korkusu onları bazı noktalarından Acı Oolien geçtikleri Baal/ıfona doğru çekmişti ki burada Firavun ve 

ordusu suda boğulmuşlardı 

5 Hz. Musa (a.s| ve IsrÜloğulları, Mereh. tlım. el-Merha ve Paran Rctidrm yolunu izleyerek buğun Cebel i Musa 

(Eski Ahıt’te Sina) ve Tur demlen yere geldiler. Bu çevredeki vadi kur’an’da mukaddes Tuvt vadisi olarak zikredil¬ 

mektedir (Taha: 12) 
6 -Hummam t Firavun; Sina yarımadasındaki mahalli bir geleneğe göre Fıravun’un cesedinin suda s*>mıs olarak bulun¬ 

duğu ş erdir. 

7 -Bu haritadaki lur. Tur Dağını değil buguııku Tur limanını göstermektedir 

K 1*1 Merha; ve sakinin indirilmeğe başlandığı, Eski Ahıt'tn Sın (.olu’nun sınırındadır. 

S Ket idim yakınlarında. Hz. Musa’nın ta.s) asasım savurduğunda on iki su kaynağının fışkırdığı, Horcb Dağındaki 

nn.*>hur kaya parçası bulunmaktadır 
10 11-1 ıh; Israıloğullan’nm kırk yıl evsiz yurtsuz dolaşarak kaldıkları çohluı. İtfı keltmesı. seUlum (şaşkınca evsiz, 

barksız doUnmal'dan türemedi? (Bkz. Maıde: 26) 

1 I l >kı zamanlarda E/ıon-geber adıyla anıları Akabe veya Eyle, yaygın geleneğe göre, Scbt gununu çtğnevenlerin ma 

lum hadisesinin vuku bulduğu verdir. 
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®s^-.ü&vf&£i$aakA)c- 
139 Onların idinde bulundukları şey (din) mahvolucudur ve yap¬ 

makta oldukları şeyler (ibadetler) de geçersizdir." 
140 "O sizi alemlere üstün kılmışken, ben size Allah'tan başka bir 

ilah mı arayacağım?" 
141 'Hani size dayanılmaz işkenceler yapan, kadınlarınızı sağ bıra¬ 

kıp erkek çocuklarınızı öldüren Firavun ailesinden sizi kurtardık. Bun- 
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da Rabbinizden sizin için büyük bir imtihan vardı." 
142 Musa ile otuz gece sözleştik ve ona bir on daha ekledik. Böylece 

Rabbinin belirlediği süre, kırk geceye tamamlandı.99 Musa, kardeşi Ha¬ 
run'a "Kavmimde benim yerime geç, ıslah et ve bozguncuların yolunu 

tutma"100 dedi. 
143 Musa tayin edilen sürede gelince ve Rabbi de onunla konuşunca: 

"Rabbim, bana göster. Seni göreyim" dedi. (Allah:) "Beni asla göremez¬ 
sin. Ama şu dağa bak; eğer o yerinde karar kılabilirse, sen de beni göre¬ 
ceksin." Rabbi dağa tecelli edince, onu param parça etti, Musa bayılarak 

yere düştü. Kendine geldiğinde: "Sen ne yücesin (Rabbim). Sana tevbe 
ellim ve ben iman edenlerin ilkiyim" dedi. 

AÇIKLAMA 

99. Mısır'dan ayrıldıktan sonra Israiloğullan, esaret bağlarından 
kurtularak hür hale gelip, bağımsız bir millet olduklarında, kavmi- 
nin uyacağı şeriat, kendisine talim edilmek üzere Hz. Musa (a.s) İlâhî 

bir emirle Tur-ı Sina'ya çağrılmıştı. Bu, burada zikredilen davet seri¬ 
lerinden ilkidir. Kendisine verilen bu ağır misyonun gerektirdiği for¬ 
masyonu kazanmasını sağlayacak oruç, zühd, ibadet, dua, iç mura- 

kebe, arınma ve tefekkür için, Hz. Musa (a. s) kırk günlüğüne buraya 
çağrılmıştı. Hz. Musa (a.s) bu esnada kavmini, Nabi Salih ile Tur-ı Si¬ 
na arasında Vadi'ş-Şeyh denilen yere bırakmıştı. Meydanı’r-Raha de¬ 
nilen mevkidir. Vadinin bir tarafında mahalli söylentilere göre Hz. 
Salih’in (a.s) Semûd topraklarından göç edip yerleştiği tepecik yer 
alır. Hz. Salih'in (a.s) anısına dikilen cami bugün bile orada durmak¬ 
tadır. Vadinin diğer ucunda "Cebel-i Harun" denilen ve rivayet edildi¬ 
ğine göre, îsrailoğulları'nın buzağıya tapmalannı protesto etmek 
üzere Hz. Harun'un gittiği yer olan bir tepecik vardır. Vadinin üçün¬ 

cü tarafında, deniz seviyesinden yaklaşık 7359 fit yükseklikte ve ço¬ 
ğu zaman bulutlarla kaplı Sina dağı vardır. Bu dağın tepesinde, Hz. 
Musa'nın (a.s) kırk gün ve geceyi geçirdiği dolayısıyla ziyaret için 

kutsal bir mahiyet kazanmış olan mağara bulunur. Mağaraya yakın 

müslümanlann bir camisi, Hıristiyanların bir kilisesi ve dağın ete¬ 
ğinde de, Bizans İmparatoru Jüstinyen devrinde inşa edilmiş bir ma¬ 

nastır vardır. (Daha fazla bilgi için bkz. Kasas an: 9-10). 

100. Hz. Harun, Hz. Musa'dan iki üç yaş daha büyük olmasına rağ¬ 
men peygamberlik görevi hususunda O nun emri altındaydı. Ger¬ 

çekte Hz. Harun bir peygamber olarak, Hz. Musa'nın tebliğ çalışma¬ 
larında ona yardımcı olmak üzere vazifelendirilmiştir. O nun Allah 
tarafından Hz. Musa'ya yardımcı olarak görevlendirilmesi konusu 

Furkan 35'te şöyle belirtilmektedir. "Biz Musa'ya kitap vererek karde¬ 
şi Harun'u ona yardımcı yapmıştık." 
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144 (Allah:) "Ey Musa" dedi. "Sana verdiğim risalctimle ve seninle 
konuşmamla seni insanlar üzerinde seçkin kıldım. Sana verdiklerimi al 
ve şükrcdenlerdcn ol." 

145 Biz ona Levhalar'da101 her şeyden bir öğüt ve her şeyin yeterli bir 
açıklamasını yazdık. (Ve:) "Şimdi bunlara sıkıca sanl ve kavminc de em¬ 
ret ki en güzeliyle sarılsınlar.102 Size fasıkların yurdunu pek yakında 
göstereceğim"103 (dedik). 

AÇIKLAMA 

101. Incil, bu iki levhanın kalın taş kalıplan halinde olduğunu söy¬ 
ler. Kur an-ı Kerim ve Incil, her ikisi de, levhalardaki yazıyı Allah'a 
atfederler. Yine de. elimizde bu yazı işinin nasıl yapıldığını anlatan 
açık bir kaynak mevcut değildir. Binaenaleyh, levhalar üzerindeki 
yazının doğrudan doğruya Allah tarafından mı. aracı bir melek vası¬ 
tasıyla mı, yoksa Hz. Musa (a.s) eliyle mi yazıldığını kesinlikle bilme¬ 

mekteyiz. (Lütfen bu kısmı Kitabı Mukaddes. Huruç; 31:18, 32: 15- 
16 ve Tesniye 6: 6-22 bölümleriyle karşılaştınn). 

102. Yani, "ilâh! düstur ve açıklamalar doğru ve açık anlamlan içe¬ 
risinde uygulanmalıdır ki. saf bir kalb ve hüsnüniyet sahibi normal 

zekâlı herhangi bir insan tarafından kolayca kavranabilsin". Bu 
şart, yasal safsataları ile, ilâh! emirleri değiştirebilmek için şeytanca 

hile ve aldatma yollan arayıp duran kimselerin lalı kırk yanşlanyla, 
bir insanın bu emirleri kanştırmaması ve şaşırmaması içindir. 

103. Yani, "Yolunuza devam ederken. İlahî kanuna uymayan, Al¬ 

lah’a ibadet etmeyi ve itaat yollannı terkeden ve bâtılın o dar yolla¬ 
rında yürümekte ısrar eden kimselerin ev ve bannaklannın kalıntı- 
lanm göreceksiniz. Bu harabelere rastladığınız zaman, böyle sapık 
yollan benimseyenlerin akıbetini, bizzat kendi kendiniz hemen far- 
kedersiniz. 
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146 Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanlan ayetlerimden en¬ 
gelleyeceğim.101 Onlar her ayeti görseler bile ona inanmazlar; dosdoğru 
yolu (rüşd yolunu) da görseler, onu yol olarak benimsemezler, azgınlık 
yolunu, gördüklerinde, ise, onu yol olarak benimserler. Bu, onların ayet¬ 
lerimizi yalan saymalan ve onlardan gafil olmaları dolayısıyladır. 

AÇIKLAMA 

104. "İşte Benim Kanunum: Kibir ve gurur ile hareket eden insan¬ 
lar herhangi bir ibret işaretinden hiçbir nasihat alamazlar ve kendi¬ 

lerine ders verebilecek herhangi bir şeyden de hiçbir şey öğrenecek 

değillerdir." 
Kur'an-ı Kerim e göre, kendisinin, Allah a boyun eğmekten, kul 

olmaktan daha üstün olduğunu düşünen. O nun emirlerine aldırış 
etmeyen ve sanki Allah'ın kulu ve Allah da onun Rabbi değilmiş gibi 
tavır takman bir kimse yeryüzünde mağrur ve kendini beğenmiş bi¬ 
ridir. Açıkça böyle bir küstahlık hiçbir haklı gerekçeye dayanamaz. 
Zira hiçbir kulun Allah'ın arzında yaşarken, sanki O nun kulu değil¬ 
miş gibi bir tavır içinde olmaya hakkı yoktur. Bundan dolayı Allah: 

".... haksız yere böbürlenip övünenler..." diye buyurmaktadır. 



94 TEFHİMU'L KUR’AN 7 /A raf Suresi 

- < - 

147 Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalan sayanlar, onların amel¬ 

leri boşa çıkmıştır.100 Onlar yaptıklarından başkasıyla mı cezalandırıla¬ 
caklardı? 

148 (Tura gitmesinin) Ardından106 Musa'nın kavmi, süsleme eşyala¬ 

rından böğürmesi olan bir buzağı heykelini (tapılacak ilâh) edindiler. 

Onun kendileriyle konuşmadığını ve onları bir yola da yöneltip-iletme- 

diğini (hidayete erdirmediğini) görmediler mi? Onu (tanrı) edindiler de, 

zulmedenler oldular.107 

149 Ne zaman ki (yaptıklarından dolayı pişmanlık duyup, başları) el¬ 

leri arasında düşürüldü ve kendilerinin de gerçekten şaşınp-saptıkları- 

nı görünce: "Eğer Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi bağışlamazsa 

kesin olarak hüsrana uğrayanlardan olacağız" dediler. 

AÇIKLAMA 

105."... Onun amelleri boşa çıkmıştır...", hiçbir faydalı netice ver- 
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memiş ve kıymetsiz, değersiz olmuşlardır. Zira bunlar insanın amel¬ 

lerini anlamlı kılan, iki temel şartı taşımamaktadırlar. Birincisi, bu 

amellerin ifa gayesinin sadece bu dünyada değil ahirette de kurtulu¬ 

şa ermeyi hedeflemesi şartıdır. Herhangi bir amelin yapılmasında 

bu iki şart yerine getirilmezse, o iş boşa çıkacak demektir. İlâhî hida¬ 

yete karşı çıkarak veya buna aldırış etmeksizin yapılan herhangi bir 

amelin, Allah ın herhangi bir mükâfatına lâyık olmayacağı açıktır. 

Böyle kimselerin durumu, mal sahibinin arzusunun hilâfına onun 
arazisinden zorla gasp ederek faydalanan zorba kimsenin haline 

benzer. Bu kimseye, böyle haksız kazanç ve gasbdan dolayı ancak 

şiddetli bir ceza müstahaktır. Arazinin gerçek sahibi onun bu küs¬ 

tahlığına göz yumduğu sürece ondan faydalanabileceğini bilmesine 

rağmen, o zalim, bir gün zorla elinden bunun gideceğini de bilir. Ger¬ 

çek sahibi, toprağını gasbedenden geri alınca, artık elde edilen mah¬ 

sulden o zorbanın pay alması için bir neden kalmamıştır. (Zaten 

kendisi de bunu bilmektedir). 

106. Hz. Musa (a.s) Allah'tan talimat almak üzere kırk günlüğüne 

Tur-i Sina'ya çıktığı zaman, kavmi konakladığı er-Raha ovasında, 

O nun yokluğundan istifade ederek bir heykel yaptılar. 

107. Buzağıya tapınma, Mısır'da bulunduktan süre içinde Israilo- 

ğullan'nda vukubulan ikinci bir değişikliktir. Kur'an-ı Kerim: "... 

Onlar (Israiloğullan) inkâra o derece meyilli idiler ki, kalblerinde bu¬ 

zağıya tazim taşıyorlardı" diyerek Beni İsrail'in, Mısırlıların buzağı¬ 

ya tapıcıhğından etkilenmiş olduğunu söyler. Gerçekten ne ilginç bir 

durumdur ki, Mısır'dan, mucizevî kaçışlannın üzerinden daha üç ay 

bile geçmeden, Israiloğullan, peygamberlerinden kendileri için ya¬ 

pay bir tann yapmasını istemiş ve Hz. Musa (a.s) Sina'ya çıkmak 

üzere onlan terk eder etmez de hemen kendi kendilerine sahte bir 

tann uydurmuşlardı. Esaretten henüz daha yeni kurtulduklarını ve 

Kızıldeniz'i sağ salim geçerlerken. Firavun ve ordusunun nasıl Al¬ 

lah'ın yüce kudreti sayesinde boğulduklannı bilmelerine rağmen, 

utanmadan Rablerini unuttular. Israiloğullan nm bu güvenilemez 

ve kaypakça tavırlanndan dolayıdır ki, bazı peygamberlerin bu ce¬ 

maati, kendi kocasından başka diğer bütün erkeklere sevgi gösteren 

ve hatta evliliğinin ilk gecesinde dahi bu sadakatsizce tavn ortaya 

koymaktan çekinmeyen şirret bir kadına benzetmişlerdir. 
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150 Musa kavmine oldukça kızgın, üzgün olarak döndüğünde onla¬ 
ra: "Beni arkamdan, ne kötü temsil ettiniz. Rabbinizin emrini çabuklaş¬ 
tırdınız, öyle mi?" dedi. Levhaları bıraktı ve kardeşini başından tutup 
kendisine doğru çekiyordu (ki Harun ona:) "Annem oğlu, bu topluluk 
beni zayıflattı (hırpalayıp güçsüzleştirdi) ve neredeyse beni öldürmeye 
giriştiler. Bari sen düşmanlan sevindirecek bir şey yapma ve beni bu za¬ 
limler topluluğuyla birlikte kılma (sayma)"dcdi.108 

151 (Musa yalvarıp) Dedi ki: "Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla, bi¬ 
zi rahmetine kat. Sen merhamet edenlerin en merhametli olanısın." 

152 Şüphesiz, buzağıyı (tanrı) edinenlere Rablerinden birgazab ve 
dünya hayatında bir zillet yetişecektir. İşte biz,'yalan düzüp-uyduranla- 
n' böyle cczalandınnz. 

AÇIKLAMA 

108. "... Beni, bu zalim kavimle bir tutma, beni onlardan biri olarak 

sayma" ifadelerini burada nakletmekle Kur’an-ı Kerim. Hz. Harun'u 

Yahudilerin sürdüğü günah lekesinden anndınp temizlemiştir. Ki- 
tab-ı Mukaddes e göre, onlara tanrı olarak altından bir buzağı hey¬ 
keli yapma suçunu Harun (a.s) işlemişti. Şöyle ki: "Ve Musa'nın dağ¬ 
dan inmesinin geciktiğini görünce, kavmi Harun'un yanında toplan- 
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dı ve ona dediler: Kalk bize, önümüzden gidecek tanrılar yap, çünkü 

Musa'ya, bizi Mısır'dan çıkaran bu adama, ne oldu bilmiyoruz. Ve 
Harun onlara dedi: Hanımlarınızın, oğullarınızın ve kızlarınızın ku¬ 
laklarındaki altın küpeleri söküp çıkarın ve onlan bana getirin. Ve 

bütün kavim mensuplan kulaklanndaki altın küpeleri söküp çıkar¬ 
dılar ve onlan Harun’a getirdiler. Ve O. onlan ellerinden aldı ve ona 
(eritilmiş altın külçesine) oymacı aleti ile şekil verdi ve ondan dökme 
bir buzağı yaptı. Ve şöyle dediler: Ey İsrail, seni Mısır diyanndan çı¬ 
karan ilâhlar bunlardır. Ve Harun onu gördüğü zaman, onun önün¬ 
de kurbanların kesileceği bir yer yaptı ve Harun şöyle diyerek ilân et¬ 
ti: Yann Rabb için ziyafet bayramıdır. Ve ertesi gün erken kalktılar, 
yapılan adaklan yerine getirdiler ve kavim yemek ve içmek üzere 

oturdular ve oynamaya ve eğlenmeye kalktılar." (Çıkış, 32: 1-6). 

Kuran, bu iddiayı redderek çürütmüş ve bu meselede o iğrenç güna¬ 
hın sorumlusunun Allah'ın peygamberi Hz. Harun (a.s) değil aksine 
"Samiri" adındaki bir asi olduğu gerçeğini nakletmiştir. (Daha fazla 

bilgi için bkz. Taha: 90-94). 
Yahudilerin peygamlerini, birçok iğrenç günahlarla hatta şirkle 

itham etmeleri belki garip gelebilir, fakat tarihleri üzerindeki derin 

ve eleştirel araştırmalar, bu ithamların, kendi ahlakî çöküntülerini 
doğrulamak için yapılmış olduğunu gözler Önüne serecektir. Genel 
olarak bütün bir toplum, özel olarak da din alimleri ve hahamlar, sa¬ 
pıklık ve ahlaksızlık içine düştükleri zaman, bu durumda olan bi¬ 
reyin suçluluk psikolojisi içerisinde bu kötü davranışlarını haklı 
göstermek için bir takım mazeretler uydurmaya başlarlar. İnsanlar 

şirk, büyücülük, zina, ihanet sahtekârlık ve buna benzer büyük gü¬ 
nahlar işlediklerinde, bir peygamber için değil sıradan bir insan için 
bile büyük bir ahlâksızlık ve utanma vesilesi olan bu gibi büyük gü¬ 

nahları peygamberlere isnad ederek onlann temiz şahsiyetlerini le- 
kelemişlerdir. Onlar böyle yaparak aslında kendi çirkin fiillerini 
haklı ve mazur göstermek istemektedirler. Hatta bu devirde yaşayan 

insanlar, "Bu tip günahlardan peygamberlerin bile kendilerini koru¬ 

yamadıkları bir zamanda bizim gibi normal, sıradan insanlar böyle 
zaaftan nasıl emin kalabilir" diyerek kendilerini müdafaa etmeye 
kalkıştılar. 

Ahlakî dejenarasyonlan süresince Hindular da aynı şekilde hare¬ 
ket etmişlerdi. O döneme ait edebiyatları; tanrıları ve azizleri kapka¬ 
ra renkler içinde tasvir eder. Böylece, "Bu gibi yüce ve seçkin varlık¬ 
lar ahlâksızlıklara bulaşınca, sıradan halk bunlardan nasıl kaçına¬ 
bilir? Tanrılar ve azizler için utanılacak bir durum olmayan bu gibi 
fiiller, halk için niçin utanma ve ayıplanma konusu olsun?" diyebili- 
yorlardı. 
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153 Kötülük işleyip de bunun ardından tevbe edenler ve iman eden¬ 

ler; hiç şüphesiz Rabbin, bundan (tevbeden) sonra elbette bağışlayandır, 
esirgeyendir. 

154 Musanın kabaran öfkesi (gazabı) yatışınca Lcvhalar'ı aldı. (On- 



Cüz : 9 TEFHİMU’L KUR'AN 99 

lardan bir) Nüshasında "Rablerinden korkanlar için bir hidayet ve bir 

rahmet vardır" (yazılıydı.) 

155 Musa belirlediğimiz buluşma zamanı için kavminden yetmiş 

adam seçip-ayırdı.109 Bunlan da 'dayanılmaz bir sarsıntı' tutuvcrince, 

dedi ki: "Rabbim, eğer dileseydin, onlan da, beni de daha önceden helak 

ederdin. (Şimdi) İçimizdeki beyinsizlerin yaptıkanndan dolayı bizi he¬ 

lak edecek misin? O da Senin denemenden başkası değildir. Onunla sen 

dilediğini saptırır, dilediğini hidayete eriştirirsin.110 Bizim velimiz Şen¬ 
sin. Öyleyse bizi bağışla, bizi esirge; Sen bağışlayanların en hayırlısı- 

sın." 

156 Bize bu dünyada da, ahirette de iyilik yaz, şüphesiz ki biz Sana 

yöneldik. Dedik ki: "Azabımı dilediğime isabet ettiririm, rahmetim ise 

her şeyi kapsamıştır111 onu korkup-sakınanlara, zekâtı verenlere ve bi¬ 

zim ayetlerimize iman edenlere yazacağım." 

AÇIKLAMA 

109. Cemaatleri adına, Israiloğullannın işlemiş oldukları buzağı¬ 

ya tapma günahından dolayı, Rablerinin önünde af dilemek ve niha¬ 

yet O na itaat etme konusundaki sözleşmeyi yenilemek üzere Beni 

İsrail'den yetmiş kişi Tur-i Sina'ya çağrıldı. Incil ve Talmud bundan 

bahsetmez. Fakat Incil, bunun yerine, kavminin üzerine fırlattığı za¬ 

man parçalanan levhaların yerine yenileri verilmek üzere, Hz. Mu¬ 

sa'nın (a.s) Tur-i Sina'ya davet edildiğini söylemektedir (Çıkış: bö¬ 

lüm 34). 

110. Yeni, her bir imtihan vesilesi, insanlar için son derece kesin ve 

kati sonuçlar verir. Aynı harmanda yığın halinde bulunan sap ve ta¬ 

neyi birbirinden ayıran savurma gibi, böyle durumlarda, imtihanda 

başarılı olan, bunu ancak Allah ın hidayeti ve yardımı ile elde eder ve 

başarısız olan da ilâhı hidayet ve yardımdan yoksun olduğu için kay¬ 

beder. Her ne kadar bir kimse, mutlak hikmet ve adalete dayalı mu¬ 

ayyen ilâhı kanunlara göre, Allah’ın hidayet ve yardımına mazhar ol¬ 

maktaysa da, hakikatte bir kişinin sınanmasında başanlı veya ba¬ 

şarısız oluşu tamamiyle Rabbani ışık tutuş ve nusrete dayalıdır. 

111. "Allah'ın mevcudatı idaresindeki üslubu gazaba ve hiddete 

değil merhamete dayanır. O, yaratıklarına daima rahmet gösterir, 

gazab ve hiddettim ise, sadece kullannm isyan ve küstahlıkları, ko¬ 

nulan sınırı aşarsa izhar eder." 
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157 Onlar, Ümmi peygamber 112 (Rasûl)e uyanlardır. Yanlarındaki 
Tevrat'ta ve încil'de113 (geleceği) yazılıdır ki O (peygamber) onlara maru¬ 
fu (iyiliği) emrediyor, münkeri (kötülüğü) yasaklıyor, temiz şeyleri he¬ 

lal, murdar şeyleri haram kılıyor114 ve onlann ağır yüklerini, sırtlarında¬ 
ki zincirleri indiriyor.113 Ona inananlar, saygı gösterip düşmanlarına 
karşı yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler, işte 
kurtuluşa erenler bunlardır. 

AÇIKLAMA 

112. Daha önce geçen ayetle Hz. Musa'nın (a.s) duasına karşılık 
verildikten sonra Kuran bu vesileyle Israi loğu İlan'nı Hz. Muham- 
med e (s.a) tabi olmaya davet eder. Demek istenilen sudun "Hz Musa 
zamanında, Allah m rahmetinin üstünüze gelmesini sağlayan şart¬ 
lar halen caridir, ve bu da sizin bu Peygamber e (s.a) inanmanızı ge¬ 
rektirmektedir. Allah ın rahmetinin, kendilerini isyandan koruyan 
ve ondan kaçman kimselere gönderildiği size anlatılmıştı. İşte şimdi 
de aynı şekilde Allah'ın görevlendirdiği elçilerin rehberliğini kabul 

etmemekten daha büyük itaatsizlik yoktur. Binaenaleyh siz bu 
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isyankârlıktan vazgeçmezseniz, ufak tefek ve önemsiz bazı dinsel ay¬ 

rıntılarda gösterdiğiniz sofuluktan başka erdemin diğer unsurlann- 
dan hiçbirini elde edemezsiniz. Allah'ın rahmetine erebilmeniz için 
zekât ile emrolunmuştunuz. bugün ise zekâtı harcamaya en uygun 
tek yol. su anda içinizde bulunan Hz. Rasûl un (a.s) liderliği alımda 
sürdürülmekte olan Hak dinin ikamesi' mücadelesine katkılarda 
bulunmaktır. Zira zekâtın esas iktizası ancak bu şekilde tahakkuk 

ettirilebilecektir. Allah’ın, rahmetini vahye inananlann üzerine yaz¬ 
dığı size daha önce haber verilmişti. Bundan dolayı, eğer siz. Allah'ın 
Resulüne indirmekte olduğu vahiyleri reddederseniz. Te\Tat'm için¬ 
deki vahiylere inandığınızı iddia etseniz bile, bu son şartı yerine ge¬ 

tirmemiş olacaksınız." 
Burada. Hz. Peygamber (s.al için "Ümmî" kelimesinin kullanılmış 

olması oldukça anlamlıdır. Bu lakap burada, kendilerinin dışındakilere 
"Ümmîler" (Gentile) (*) diyen Yahudilerin bu kavmi gurur ve küstah¬ 
lıklarını kırmak için kullanılmıştır. Bu konuda o kadar küstah idiler 
ki. bir üminiyi kendilerine lider olarak tanımak şöyle dursun, bir 

millet olarak kendilerinden olmayan kimselere en temel insan hak¬ 
larını bile tanımaya hazır değildiler. "Ümmilere karsı bizim herhangi 
bir sorumluluğumuz yoktur... (Al-i İmran: 751 diye iddiada bulun¬ 
dular. Bundan dolan "Nebi" sözcüğünden önce ---* " kelimesini 
kullanmış olmakla sanki Allah söyle demek istemiştir: "Simdi sizin 
kurtuluş ve selametiniz ancak bu ümmî peygambere uymanıza bağ¬ 
lıdır. Eğer siz ona uyarsanız, rahmetimden nasibinizi alırsınız, aksi 
halde, içinde bulunduğunuz dalâletten ötürü asırlar boyunca müs- 

tehak olduğunuz gazap sürer, gider. 
113. Tevrat ve İncil de. Hz. Muhammed in (s.a) peygamber olarak 

gelişine dair açık atıflar vardır. Örnekler için (bkz. Tesniye. 18: 15- 

19. Matta 21. 33-46. Yuhanna. 1: 19-21. 14: 25-30. 15: 25-26. 16: 7- 

15.) 
114. Yani. O. daha önce kendi kendilerine haram kıldıkları temiz 

ve iyi şeyleri onlara helâl, yine kendilerinin helâl kıldıkları kötü ve 

zararlı şeyleri de haram kılar. 
113. Yani. O. ufak t fek meseleleri bile kılı kırk yararak çok büyük 

ve mühim meseleler haline geüren fakihlerin. dini liderlerin takat ge¬ 
tirilemeyecek sofuluk anlayışlarının, ve avamdan insanların telkin 
ettiği bâtıl inanç ve talimatların, kendilenne yüklediği bunaltıcı kül¬ 

fetlerden onlan kurtarıcıdır. Ve aynca da. bizzat gene kendilerince 
uydurulup havaüanm sımsıkı sanp sarmaladıkları birtakım kayıt 
lardan da onlan kurtanp özgür kılacak olan da vine bu peygamber 

dir." 
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158 De ki: "Ey insanlar, ben Allah’ın sizin hepinize gönderdiği bir el¬ 
çisi (peygamberi)yim. Ki göklerin ve yerin mülkü yalnız O’nundur. 
O’ndan başka ilah yoktur, O diriltir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve ümmi 
peygamberine iman edin. O da Allah'a ve O'nun sözlerine inanmaktadır. 
Ona iman edin ki hidayete ermiş olursunuz. 

159 Musa’nın kavminden116 hakka ileten ve onunla adalet yapan bir 
topluluk vardır.117 

AÇIKLAMA 

116. Ara izah olarak getirilen 157-158. ayetlerle kesilen konunun 
anlatımına kalman yerden tekrar devam ediliyor. 

117. Kur an meali hazırlayanlann büyük bir kısmı, 159. ayete şöy¬ 
le bir anlam verirler "Musa ümmeti içinde. Hakka götüren ve Hakka 
uygun karar veren bir topluluk vardır." Böyle bir mânâyı verenler, 
yani Kur an ın vahyolduğu devirde, onlann içinde böyle bir grubun 
bulunduğunu söylemek isterler. Fakat biz ise. bu hususun geçtiği 
metinden, Hz. Musa'nın (a.s) peygamberliği zamanında Israiloğulla- 
n arasında böyle iyi insanlardan meydana gelen bir topluluğun var 
olduğunu anlıyoruz. Bu konunun burada zikredilmiş olması, o za¬ 
man, yani lsrailoğullan arasında ahlâksızlığın ve ruhî soysuzlaşma¬ 
nın en korkunç boyutlara vardığı, altın buzağıya tapmaya başladık¬ 
ları ve neticede de Allah tarafından cezalandırıldıkları devirde bile, 
aralarında böyle bir salihler topluluğu bulunduğu içindir. 
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160 Biz onlan (İsrailoğullannı) ayn ayrı oymaklar olarak on iki toplu¬ 
luk (ümmet) olarak ayırdık.118 Kavmi kendisinden su istediğinde Mu¬ 
sa'ya: "Asan'la taşa vur" diye vahyettik. Ondan on iki pınar sızıp-fışkır- 
dı; Böylecc her bir insan-topluluğu su içeceği yeri öğrenmiş oldu. Üzerle¬ 

rine bulutla gölge çektik ve onlara kudret helvası ile bıldırcın indir¬ 
dik.119 (Sonra da şöyle dedik:) "Size rızk olarak verdiklerimizin temiz 
olanlarından yeyin." Onlar bize zulmetmedi, ancak kendi nefislerine 
zulmediyorlardı. 

AÇIKLAMA 

118. Bu, Maide suresinin 12. ayetinde ve Kitab-ı Mukaddes in dör¬ 

düncü kitabı olan Sayılar da açıklanmış olan lsrailoğutlan'mn teşki¬ 
latlanmasına işaret eder. Buna göre, ezeli olan Allah, Hz. Musa'ya 

(a.s) İsrailoğullan nı Sina çölünde toplamayı ve bütün topluluğun 

bir sayımım yapmayı emretmişti. Buyruk gereğince sayıldılar ve Hz. 
Yakub'un on çocuğu ve Hz. Yusuf un da iki oğlunun zürriyeti de da¬ 

hil edilerek İsrail kavmi on iki aşirete aynldı. Ve her birinin başına bu 

aşiretlerin başlarında bulanan oniki reisi, her bir aşiretin ahlakî, 
dinî, toplumsal, kültürel ve askerî durumuyla yakından ilgilenmesi 
ve On Emir'in tatbik edilmesi için, babadan oğula geçecek şekide 
lider yapıldılar. Bununla birlikte, Hz. Musa ve Harun'un dedelerinin 
kabilesi ve Hz. Yakub'un onikinci oğlu Levilliler boyu, bu on ikinin 
dışında bırakıldılar. Bu boy, Israiloğullan'nın oniki aşireti arasında 
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sayılmamış, bilâkis ayn bir cemaat olarak örgütlendirilmiş ve öteki 
bütün boyların dinî ve ruhi selâmetleri ile mesul olma gibi umumî bir 
vazife ile görevlendirilmişlerdi. 

119. Yukarıda zikredilen teşkilatlandırma işi, Allah'ın Israiloğulla- 
n'na vermiş olduğu en büyük lütuflanndan biriydi. Bu ikramın bir 
devamı olarak burada üç tane daha zikredilmektedir. 1) Sina Yan- 

madası'nda kaldıkları sürece, mucize olarak su ihtiyaçlarının sağ¬ 
lanması, 2) Çölün kavurucu sıcağından korumak için, gökyüzünün 
bulatlarla kaplanmış olması. 3) Çölün ortasında onları (îsrailoğulla- 
n nı) olağanüstü şekilde beslemek için "mcnne" (kudret helvası) ve 
"selva" (bıldırcın eti) gibi yiyecekler gönderilmesi. Eğer hayatları için 
zaruru olan bu düzenlemeler yapılmamış olsaydı, yaklaşık iki mil¬ 
yon insandan oluşan bu büyük topluluk, sıcak, açlık ve susuzluk¬ 
tan helâk olacaktı. Ve hatta, imkânların çok daha ileri olduğu bugün 
dahi, o Sina Yanmadası'na bu miktarda bir insan kalabalığı, hiçbir 
ön tedbir almadan bir gezi yapacak olsa, o kalabalık için gerekli yiye¬ 
cek ve içecekle, onları kızgın güneşten koruyacak barınak temin 
edebilmenin ne kadar imkânsız olduğunu, o bölgeyi gidip gördüğü¬ 
nüzde anlarsınız. Bölgede yaşayan yerli insanlar o kadar azdır ki, sa¬ 
yılan birkaç bin civanndadır. Eğer çağdaş bir devlet, bölgeye bir as¬ 

keri birlik göndermek istese (meselâ 500 bin asker kadar), keşifler 

çağı olan şu zamanda bile şüphesiz başı ağnyacaktır. Bu yüzdendir 
ki, herhangi bir vahye ve mucizeye kafalannda yer vermeyen pek çok 

araştırmacı bilim adamlan, öyle Kuran da ve Incil'de bahsedildiği 
vechiyle, Israiloğullan'nm bu yaıımadayı başından sonuna geçtikle¬ 
ri ve yıllarca bir bölgesinde kaldıklan tarihi gerçeğini kabul etmemiş¬ 
ler ve böyle bir şeyin olamayacağını ileri sürmüşlerdir. Bunlar, belki 

de Filistin'in güneyinden bir yerden Kuzey Arabistan'a geçmiş olabi¬ 
lirler" demektedirler. Bu araştırmacılar, bir de Mısır tarafından ge¬ 
len bütün ikmal yollarının kesik olması ve yarımadanın kuzeydoğu¬ 

sunda yaşayan Amelikalılann her an saldırabilmeleri kuvvetli ihti¬ 
malinin de gözönünde tutulması halinde, böyle bir topluluğun böyle 
bir güç coğrafi ve iktisadı şartlar altında, belirtilen süre kadar kala¬ 

bilmiş olmalarına hiç ihtimal dahi vermemekte ve üstelik inandıncı 
olmadığını söylemektedirler. 

Eğer bu manzarayı gözümüzün önünde tutarsak, ayette vurgula¬ 
nan insanların gerçek değerini o zaman takdir edebiliriz. Fakat, aynı 
zamanda, bu topluluğun geçmişinde de sık sık tekrarlandığı gibi ita¬ 
atsizlik ve riyakârlık da bulunarak nankörlük ettiği, küfran-ı nimet¬ 
te bulunduğu da açıkça belli olmaktadır. (Bu konuyu Bakara suresi¬ 
nin, 72, 73 ve 76. açıklama notlarıyla karşılaştınnız). 
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161 Onlara:*20 "Bu şehirde oturun, ondan istediğiniz yerden yeyin, 
'dileğimiz bağışlanmadır' deyin ve kapısından secde ederek girin, (biz 
de) hatalarınızı bağışlayalım. İyilik yapanların (armağanlarını) arttıra¬ 
cağız" denildiğinde, 

162 Onlardan zulme sapanlar, sözü kendilerine söylenenden başka 

bir şeyle değiştirdiler. Biz de bunun üzerine zulme sapmaları dolayısıyla 

gökten 'iğrenç bir azab' indirdik.121 
163 Bir de onlara deniz kıyısındaki şehri (n uğradığı sonucu) sor.122 

Hani onlar cumartesi (yasağını çiğneyerek) haddi aşmışlardı. 'Cumartesi 

günü iş yapma yasağına uyduklarında', balıklan onlara açıktan akın 
akın geliyor,123 'cumartesi günü iş yapma yasağına uymadıklarında' ise, 
gelmiyorlardı. İşte biz, fişka sapmalan dolayısıyla onlan böyle imtihan 
ediyorduk.124 

AÇIKLAMA 

120. Şimdi burada, Israiloğullan tarihinden, yukanda zikredilen 
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Allah ın lütuf ve ihsanlarına karşılık, yapmış oldukları ve sonunda 
onlan yavaş yavaş en feci yıkıma görüten bazı ihanet ve isyan olayla¬ 
rı anlatılmaktadır. 

121. Lütfen bkz. Bakara an: 74-75. 
122. Araştırmacılar burada adı geçen yerin, yeni İsrail Siyonist 

devletinin aynı isimle inşa ettiği bir limanı bulunan ve Ürdün'ün 
meşhur Akabe limanına yakın bir mesefadeki Eileh, Elat (veya Elot) 
yerleşim bölgesine işaret ettiği görüşündedirler. Bu liman şehri Sina 
Yarımadası’nın doğusu ile Arabistan'ın batısında, Akabe körfezinin 
ucundadır. Burası Israiloğullan'nın parlak dönemlerinde çok 
önemli bir ticaret merkezi idi. Ve Hz. Süleyman (a.s.) bu şehri Kızıl- 
deniz'deki donanması için merkez liman yapmıştı. 

Burası ile alâkalı olay. Yahudilerin ne dinî, ne de tarihî kitapların¬ 
da zikredilmemiş fakat, Kur'an-ı Kerim in burada ve Bakara sure¬ 
sinde anlattıkları onun Kur'an'ın vahyi sırasında, Israiloğullan ara¬ 
sında bilinen bir şehir olduğunu göstermektedir. Bundan dolayı, 
Medine Yahudileri, Yüce Peygamber (s.a)'e her konuda karş ı gelme 
fırsatını hiçbir zaman kaçırmadıkları halde, bu haberin doğruluğu 
konusunda itiraz edemediler. 

123. "Sebt (Cumartesi)" lsrailoğullan için, haftanın kutsal günü¬ 
dür. Rabb, Musa'ya "Israiloğullanna söyle, benim sebt günlerimi 
gerçekten tutacaksın, çünkü o, sizinle benim aramda nesillerdir sü¬ 
ren bir alemettir... Onu bozan muhakkak öldürülecektir, o günde 
her kim iş işlerce o can, kavminin içinden atılacaktır... Ve nesillerin¬ 
ce sebti ebedi bir ahit olarak lsrailoğullan tutacaklar." (Çıkış, 31: 12- 
16) Fakat evlerde ateş yakarak, kölelerini ve cariyelerini kullanarak 
ve dünyalık herhangi bir iş için verilen ölüm cezalannı bu günde ifa 
ederek bu anlaşmaya karşı geldiler. O kadar ki. Peygamber Yeremya 
(M.ö. 628-586)’nın devrinde yüklerini bilhassa cumartesi günü Ku¬ 
düs'ün kapılanndan geçirerek taşırlardı. Ve bu yüzden Yeremya 
peygamber "Eğer beni dinlemezseniz, o zaman onun kapılannda 
ateş tutuşturacağım ve Yeruşalim saraylannı eritip bitirecek ve sön¬ 
meyecek" diyerek onlan tehdit etmek zorunda kalmıştı. (Yeremya 
17: 21-27) Aynı şekilde peygamber Hezekiel (M.ö. 595-536)'da tüm 
bir ulus olan Yahudilerin Rabbın sebtine karşı gösterdikleri hürmet¬ 
sizliği "milli bir cürüm" olarak ilân etmişti. (Hezekiel, 20: 12-24). Bu 
alıntılardan da anlaşılıyor ki. Kur an ın bu ayetinde mevzubahis 
olan Sebt gününe karşı lakaytlık büyük bir ihtimalle bu dönemde ol¬ 
muştur. 

124. Allah, kullarını çeşitli şekillerde imtihan eder, insanlardan 
bir kısmının, İlâhî kanuna itaatten yüz çevirdiğini, küfr ve itaatsizli¬ 
ğe karşı eğilimin daha da arttığını ve bunların sayılarının da çoğaldı¬ 
ğını gördüğünde Allah, bu kimselerde çok cazip gelen iğva edici ve 
saptırıcı şeylere götüren kapılan önlerine açar. Böylece onlann, kö¬ 
tü niyetleri açığa çıkar ve sadece gerekli fırsat ve imkân bulamadık- 
lanndan bir türlü yapamadıklan bu tip suçlan işlerler. 
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164 Onlardan bir topluluk: "Allah’ın kendilerini yıkıma uğratmak 
veya şiddetli bir azaba uğratmak istediği bir kavme ne diye öğüt veriyor¬ 
sunuz?" dediğinde "Rabbinize karşı bir özür için ve bir ihtimal sakınabi¬ 
lirler, diye" dediler. 

165 Kendilerine hatırlatılanı unuttuklarında ise, biz de kötülükten 
sakındıranları kurtardık. Zulme sapanları yaptıkları fısk dolayısıyla 
pek zorlu bir azab ile yakalayıverdik.125 

AÇIKLAMA 

125. Bu husus, sözkonusu şehirde üç çeşit insan olduğunu göste¬ 
rin Birinciler. İlâhî kanun ve düzenlemelere açıkça ve küstahça kar¬ 
şı gelenlerden oluşan grup. Bunlan, ilâhı kanunlara bizzat karşı gel¬ 
meyen. fakat dinî değerlere karşı gösterilen yıkıcı hakeretlere sessiz 

kalan ve birinci gruba nasihat edenlere de "o kanun tanımızlara her¬ 
hangi bir nasihatta bulunmanın hiçbir yaran yoktur" diyen insanlar 
izlemekte. Son grup ise. son derece cesaret ve vakar ile şereflenmiş 

ve İlâhî kanuna açıkça karşı gelmeye hiçbir müsamaha göstereme¬ 
yen yukandaki iki grubun dışında kalan diğer insanlardır. Bunlar, o 
kanuna aykın hareket edenleri belki doğru yola yeniden dönerler di¬ 
ye. veya en azından bu zalimleri uyarmak konusunda üzerlerine dü¬ 
şeni yaptıklarını, Rableri katında gösterebilecekleri bir amelleri ol¬ 
sun diye, onlan iyilik yapmaya ve kötü işlerden uzak durmaya çağı¬ 
rırlar. Ve, Allah ın korkunç belası o şehire geldiğinde bu cezadan 
kurtarılmış olanlar sadece bu son gruba mensup olanlardı. Kurana 
göre, bizzat kötülüğün ortadan kaldırılmasına çalışmış oldukları 
için onlar, gelen bu afetten kurtarıldı. Diğer iki grup ise, günah işle¬ 
yenlerden sayılmak suretiyle ve suçlarının yapısı ve yaygınlık dere¬ 
celerine göre cezalandırıldılar. 
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Bazı müfessirler ikinci gmbun. kurtarılan insanlar arasında m;, 

yoksa cezalandırılanlar arasında mı olduklarının kesinlikle söylene¬ 
meyeceğini ifade ederler. Çünkü Kur an ın bu konudaki ifadesi sera- 

haüi değildir. İbn Abbas tan (r.a) gelen bir rivayete göre kendisinin 
önceleri, ikinci grubun cezalandırılanlar arasında yer alacağı görü¬ 
şünde iken daha sonra, talebesi İkrime'nin iknasıyla sözkonıısu 
grubun, kurtulanlar arasında sayılması gerekliği görüşüne sahip 

olduğu sövlenilmektedir. Ancak Kur'an-ı Kerim in ifadelerini derin 
olarak düşündüğümüzde onun ilk görüşünün daha doğru olduğu¬ 
nu hissederiz. Çünkü bir belâ arımda, buna hedef olan şehrin sade¬ 
ce iki gruba ayrılmış olduğu açıktır. Bir grup musibete uğratılanlar¬ 
dan. diğer grub da bu afetten kurtarılanlardandır. Kur an ın kurtan- 
lan grubun kötülüğü nehvedenlerdeıı meydana geldiği hususunda¬ 
ki ifadesi acık olduğuna göre, diğer iki grubun cezaya çarptırılanlar 
arasında yer almış olması gerekmez mi? Bu istidlal. "Rabbinize karşı 
bir mazeraı sunabilmek için' ifadesi ile ve daha sonraki ayetlerle de 

desteklenmekte. Bundan da açıkça anlaşıldığı gibi. Allah ın kanu¬ 
nuna pervasızca karşı gelindiği şehrin, kötülüğe karşı kovanların dı¬ 
şındaki tüm ahalisini O nun azabı yakalamıştır. Demek ki. bir kimse 

sadece Allah ın şeriatına karşı gelmemek ve pasif kalmakla kurtula¬ 
maz aksine fazileti hakim kılmak ve fenalığı ortadan kaldırmak için 
bütün gücünü bizzat ortaya kovmalıdır. Bu. Kur an ın diğer bölüm¬ 
leri ve hadislerle de desteklenmektedir. Çünkü toplumsal suçlarla 
ilgili Allah'ın sünneti budur. Kur an-ı Kerim şöyle buyurur: "(Öyle) 
bir fitneden sakının ki, o aranızdan yalnız haksızlık edenlere ulaşmakla 

kalmaz". (Enfal, 25). Bu ayeti açıklama mahiyetinde Yüce Peygamber 
(s.a şöyle der: Yapabilme ve engel olabilme durumunda olmalarına 
rağmen, gözleri önünde açıkça işlenen günahlara göz yumdukları ve 

bunlara hiçbir hoşnutsuzluk tepkisi göstermedikleri sürece, gü¬ 
nahkârların günahı yüzünden Allah bütün bir toplumu cezalandı¬ 
rır. İnsan topluluğu böyle bir duruma düştüğü zaman Allah, suçlu¬ 

larla beraber bur' ;ra göz yumarak, müsamaha gösterenleri de avm 
rnuameleve tabi tutar." 

Avrıca. söz konusu olan ayetlerden anlaşıldığına göre. Alla h in ce¬ 
zası o şehre iki bölümde gönderilmişti. Bunların birinci¬ 

si —* ", İkincisi de "aşağılık maymunlar olunuz" diye ifade 
edilen azab idi. Biz. birinci şekildeki bela ile yukarıda geçen gruplar¬ 

dan hem birincilerin, hem de İkincilerin' fakat ikinci şekilde ise sa¬ 
dece birinci gruptakilerin cezalandırılmış olduğu kanaatindeyiz. (En 
doğrusunu Allah bilir. Görüşümde isabet eniysem bu Allah'tandır, 
yanıldıysam bendendir. Allah Gafur ve Rahim dir). 
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166 Onlar, kendisinden sakındırıldıktan 'sc)!*yapmada ısrar edip 
başkaldırınca' onlara: "Aşağılık maymunlar olunuz" dedik.126 

167 Ve Rabbinin ilan ettiği şu zamanı hatırla ki, hani Rabbin belirt¬ 
mişti,127 "Kıyamet gününe kadar İsrailoğullannın üzerine tekrar tekrar 
onlara şiddetli azablar uygulayacak insanlar gönderelim."128 Rabbin so¬ 
nuçlandırması pek çabuktur ve gerçekten O, bağışlayandır, esirgeyen¬ 
dir. 

168 Onlan yeryüzünde ayrı ayn topluluklar olarak paramparça da¬ 
ğıttık. Kimileri salih (davranışlarda) bulunuyor, kimileri de bunların dı¬ 
şında olan aşağılıklardır. Umulur ki dönerler diye, onları iyiliklerle ve 
kötülüklerle imtihan ettik. 

169 Onların ardından yerlerine kitaba mirasçı olan bir takım 'kötü 
kimseler' geçti. (Bunlar) Şu değersiz olan (dünya)nın geçici-yaranm alı¬ 
yor ve: "Yakında bağışlanacağız" diyorlar. Bunun benzeri bir yarar ge¬ 
lince onu da alıyorlar.129 Kendilerinden Allah'a karşı hakkı söylemekten 
başka bir şeyi söylemeyeceklerine ilişkin Kitap sözü alınmamış mıydı? 
Oysa içinde olanı da okudular.130 (Allah'tan) Korkanlar için ahiret yurdu 
daha hayırlıdır.131 Halâ akıl erdirmeyecek misiniz? 
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AÇIKLAMA 

126. Lütfen bkz. Bakara, an: 83. 

127. Arapça" jii- " kelimesi "bildirmek" veya "ilân etmek, duyur 
mak" anlamlarına gelir. 

128. M.ö. 8. asırdan beri İsrailoğullan'na bu çeşit ikazlar, tekrar 
tekrar yöneltilmiştir. İşaya, Yeremya ve bunlardan sonra gelen pey¬ 
gamberlerin kitaplarında bu hususlar belirtilmektedir. Daha sonra 
Hz. Isa, İncillerdeki muhtelif hitabelerinde, aynı şeyi onlara yönelt¬ 
mişti. İlahî kitapların en sonuncusu olan Kur an da aynı ikazlarda 
bulundu. Yahudi topluluğunun aşağılanmaya ve rezil edilmeye baş¬ 
landığı ilk zamanlardan beri, bunun semavî olarak kabul edilen ki¬ 
taplarda birkaç kez yinelenmiş olması gerçeği. Kur'an-ı Kerim in ve o 
kitapların gerçekten Allah'tan olduğu hususunda da açık bir delil¬ 
dir. 

129. Başka bir ifadeyle "Onlar günah olduğunu çok iyi bildikleri 
halde, nasıl olsa bağışlanacağız zannıyla. gayri meşru mülk gibi bir 
günah işliyorlar. Onlar. Allah'ın seçilmiş kullan olduklan zannına 
bel bağlayıp, nasılsa af olunacağız diye bekliyorlar. Günahlan nede¬ 
niyle ne mahcup oluyorlar, ne de pişmanlık duyuyorlar. Hatta eğer 
başka bir imkan ellerine geçse, hemen aynı günahı işlemekten ka¬ 
çınmıyorlar. Ne alçak insanlardır onlar! Kendilerini dünyanın lider¬ 
leri yapan kitaba varis olmalarına rağmen onlar, bu dünyanın geçici 
ve değersiz şeylerinin peşine düştüler. Böylece. onlar, adalet ve doğ¬ 
ruluğun bayraktarları, fazilet ve ıslahın öncüleri olma yerine, bu 
dünyanın sefil tapıcılan oldular." 

130. Onlar bizzat kitabı incelemişlerdir. Dolayısıyla. İsrailoğulla- 
n'nın teklifsiz kurtulmuş olduklan hususunda Tevrat'ta kesin ola¬ 
rak hiçbir işaretin olmadığını bilmektedirler. Allah'ın onlara hiçbir 
garanti vermediği ve peygamberleri de kurtuluşa erdikleri konusun¬ 
da onlara herhangi bir teminat vermediği halde, nasıl oluyor da. Al¬ 
lah'ın kendileri için söylediği şeyi O'na isnad ediyorlar? Aynca. Allah 
hakkında yalnız doğruyu söyleyecekleri konusunda yapmış olduk¬ 
lan anlaşmayı bu şekilde bir kere daha bozmalan nedeniyle, suçlan 
daha da bir çirkinleşiyor ve haince bir hareket halini alıyor. 

131. Bu ayete iki şekilde anlam verilebilir. Birincisi'Ahiret yurdu¬ 
na iyi insanlar müstahaktır ve orası yalnız Allah'tan korkanlara veri¬ 
lecektir. Orası herhangi bir kişi veya ailenin tekelinde değildir. Biri 
kalkıp hem cezayı gerektiren fiilleri yapacak, hem de bir Yahudi ve 
Israiloğullan olduğu İçin de ahirette iyi bir yer kazanacak, bu müm- 
kün mü?' Diğer bir anlamı şöyle olabilir: "Ahiret yurdu, ahiretteki iyi 
hayatı bu dünyadaki zevk ve sefaya tercih edip Allah’tan korkanJar 
için daha hayırlıdır. Çünkü bu geçici hayatın zevklerini gelecek ebe¬ 
di dünyanın zevklerine ve huzuruna, ancak Allah'tan korkmayanlar 
tercih eder." 
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170 Kitaba sımsıkı satılanlar ve namazı dosdoğru kılanlar, kuşkusuz 
biz salih olanlann ecrini kaybetmeyiz. 

171 Bir zamanlar dağı, sanki bir gölgelikmiş gibi üstlerine geçirmiş¬ 
tik. Onlar ise neredeyse tepelerine düşecek sanmışlardı. (Onlara demiş¬ 

tik ki:) "Size verdiklerimize sımsıkı sanlın ve onda olanı düşünün, umu¬ 
lur ki korkup-sakınırsınız."132 

172 (Ey Peygamber133 insanlara şu zamanı hatırlat ki) hani Rabbin, 
Ademoğullannın sırtlanndan zürriyetlerini almış ve onlan kendi nefis¬ 
lerine karşı şahidler kılmıştı: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" (demiş¬ 

ti de) onlar: "Evet (Rabbimizsin), şahit olduk"134 demişlerdi. (Bu,) Kıya¬ 
met günü: "Biz bundan habersizlerdik" demenizi (önlemek) içindir. 

AÇIKLAMA 

132. Bu, üzerinde Beni İsrail ile yapılan sözleşmenin bulunduğu 
taş levhaların Hz. Musa'ya (a.s) verilmesi sırasında Sina Dağı'nm 
eteğinde vukubulan olaya bir telmihtir. Kitab-ı Mukaddes şöyle der: 

"Ve Allah'ı karşılamak için Musa kavmini ordugah olan kamp yerin- 
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den çıkardı ve dağın eteğinde durdular ve Sina dağı hep tütüyordu, 
çünkü Rabb onun üzerine ateş içinde inmişti ve onun dumanı ocak 
dumanı gibi çıkıyordu ve dağ şiddetle sarsıldı" (Çıkış, 19: 17-18). 

Kendisiyle sözleşme yapmakta oldukları Allah’ın yüceliğini, bü¬ 
yüklüğünü, şanını ve sözleşmenin bizatihi kendisinin önemini, bel¬ 
ki kavrarlar diye Israiloğullanndan bir misak almadan önce Allah, 
yukarıda anlatılan hallerin vukuunu diledi. Mamafih bu, Allah'la 
antlaşmaya girmeyi istemedikleri ve korkutma yoluyla onların buna 
zorlanmış oldukları anlamına gelmez. Gerçekte, onların tümünün 
samimi müminler olduğu ve en mühim gayeleri olan Allah'la sözleş¬ 
me yapmak üzere dağın eteğine geldikleri bilinmektedir. Fakat on¬ 
larla sıradan bir yolla anlaşma yapmak yerine, kendisiyle sözleşme 

yaptıktan Allah Teala'mn ne kadar azamet sahibi olduğunu göster¬ 
mek ve bu anlaşmayı bozmanın ciddi sonuçlannı belleklerinde hep 
canlı tutmalan ve bu sözleşmenin büyük önemine dikkat etmeleri 
için, bu heybetli manzaranın meydana getirilmesi yoluna gidilmiş¬ 

tir. 
İsraillilere yönelik hitaplar burada sona erer. Bunu takip eden pa¬ 

sajlarda da hitap artık, genelde bütün insanlığa ve özelde Hz. Pey- 
gamber'in (s.a) halkına yöneltilmektedir. 

133. Bir önceki tema şununla sona ermişti: Allah, lsrailoğulla- 

n'ndan. O na teslim olacakları ve O na itaat edecekleri konusunda 
bir ahid almıştı. Buradaki ayetten itibaren de yalnız Israiloğulla- 
n'nın değil bütün insanlığın bir anlaşma ile kayıtlı olduğunu hatır¬ 
latmak için hitap tüm insanlığa çevriliyor. Binaenaleyh insanlar, o 
sözleşmenin şartlarını ne dereceye kadar yerine getirip getirmedik¬ 
leri hususunda hesaba çekileceklerdir. 

134. Değişik rivayetlerden öğreniyoruz ki, bu Hz. Adem in yaratılı¬ 
şı esnasında olmuştu. O an, bütün meleklerin bir araya toplanarak. 
Adem'in önünde eğilmeleri emredilmiş ve ayrıca insanın, Allah'ın 
yeryüzündeki halifesi olduğu resmen ilân edilmişti. Aynı şekilde, bi¬ 

dayetten kıyamete kadar doğacak bütün nefisler bir kerede ve bir 
yerde hepsi toplanılmış, akletme yetkileri kendilerine verilmiş ola¬ 

rak ve Allah'ın huzurunda O nun kendilerinin Rabbi olduğunu itiraf 
etmeleri istenmiştir. 

Hz. Ubey b. Ka'ab'dan. büyük ihtimalle Hz. Peygamber den alınan 

bilgiye dayanan bir hadis, bu ayeti en güzel tefsir eder. "Allah ruhlar 
aleminde bütün insanlan topladı, onlan türlerine ve yaşadıkları de¬ 
virlere göre kümelere ayırdı ve onlara insan suretini ve konuşma ka¬ 
biliyetini verdi. Sonra onlardan bir ahit aldı ve buna bizzat kendileri¬ 

ni şahit tutarak "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye sordu. Onlar 
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da, hiç şüphe yok ki, yalnızca sen bizim Rabbimizsin" diye karşılık 

verdiler. Sonra Allah: "Hesap gününde bizim bilgimiz yoktu" diyerek 
mazeret ileri sürmeyesiniz diye yerleri, gökleri ve babanız Adem'i bu 

konuda şahit olmaya çağırıyorum. O zaman, benden başka ibadete 
layık hiç bir şeyin olmadığını ve benden başka Tann olmadığını iyice 
kafanıza yerleştirin. Bana herhangi birşeyi ortak koşmayın. Sizlere, 
benimle yaptığınız bu anlaşmayı devamb hatırlatacak peygamberle¬ 
rimi ve Kitabımı göndereceğim" dedi. Buna bütün insanlar, "Şehadet 
ederiz ki, yalnızca sen bizim Rabbimiz ve ilâhımızsın, senden başka 

İlâh ve Rab yoktur" diyerek cevap verdiler. 

Bazıları, 172 ve 173. ayetleri birer remzi (sembolik) anlatım olarak 
alırlar. Bunlara göre. Kur an, bu üslûpla, adeta. Allah'ın Uluhiyyeti 
fikrinin, gerçekte, insanın doğasına yerleştirildiğini ve bunun da 
kavranabilir açık bir vakıa olarak husule geldiğini anlatmak iste¬ 
mektedir. Fakat biz bu te vilin doğru olmadığına kaniyiz. Çünkü, 
Kur an ve Sünnet bu olayın bizzat fiilen olduğunu belirtmektedir. 

Üstelik, bu ahitleşme olayının kıyamet gününde, insanlara karşı ha¬ 
kiki bir belge olarak ileri sürüleceğini de iddia etmektedir. Dolayısıy¬ 
la, bu olayı, temsilî bir kıssa olarak görmemiz için hiç bir neden yok¬ 

tur. Biz, gerçekten bu olayın fizik dünyada meydana gelmiş olduğu¬ 
na inanıyoruz. Herşeye gücü yeten Allah, kıyamet gününe kadar ya¬ 

ratacağı Adem neslinden her bir ferdi varlık alemine getirip ona anla¬ 
ma ve konuşma iktidarı vermiş ve sonra da hepsini bir kerede ve bir 
yerde huzurunda toplayarak onlardan kendinden başka ilâh ve Rab 

olmadığı ve Allah a teslim olup herşeyiyle O na itaat etmekten (İslâm) 
başka onlar için de doğru bir yol bulunmadığı hususunda söz almış¬ 
tı. 

Böyle bir toplanışı mümkün göremeyenler, aslında, Allah'ın sınır¬ 
sız kuvvetinden şüphelidirler. Yoksa, bu iş Allah için beşeriyetin ka¬ 
deme kademe yaratılması kadar kolay olduğundan bu konuda her¬ 

hangi bir şüpheye kapılmayacaklardı. Mutlak kudret sahibi olan Al¬ 
lah, şimdi insanlan varlık alemine getirdiği gibi varlık alemine gel¬ 
meden evvel de (doğum), varlık alemine gelip gittikten sonra da 
(ölüm) bütün insanlan toplayacak güce sahiptir. Allah onlara, hik¬ 
met, akıl, yetki ve yeryüzünün kaynaklarından kullanma hakkı ver¬ 
dikten sonra, kendine halife yapmakta olduğunu ve bu hususta 

kendilerinden sadakat yemini (oath of allegiance) aldığını bilmeleri¬ 
ni istemiş olması akla yatkın gözükmektedir. Böylece Adem'in yara¬ 
tılışı münasebetiyle bütün beşeriyetin bir araya toplanmasının gayn 

mümkün ve garip bir şey olmadığı aşikârdır. 
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173 Ya da: "Bizden önce ancak atalarımız şirk koşmuştu, biz ise onlar¬ 

dan sonra gelme bir kuşağız; işleri batıl olanların yaptıklarından dolayı 

bizi helak mi edeceksiniz?135 dememeniz için. 

AÇIKLAMA 

135. Kendisi için bütün insanlardan söz alman ve bu ayetin konu¬ 

su olan husus: Her bir şahsı işlediği fiiller hususunda bilinçli ve tam 
mesul yapmaktır ki. böylece Rablerine karşı asi olanlar suçlarından 
dolayı hesaba çekilebilsinler. Gene izaha kavuşturulmalıdır ki. bu 
antlaşmadan sonra bir kimse, bir suçu, bilgisizlik yüzünden işlediği 
için temize çıkmaya ya da inhiraflarının sorumluluğunu kendinden 
evvel geçenlere yıkmaya kalkışamaz. Yine Allah; bu sözü almakla, 

onların kalblerine, kendilerinin Rabbinin yalnız O. ve ilahlarının da 
gene yalnızca kendisinin olduğu hususunun zerkedi İd iğine dikkat 
çekmektedir. Binaenaleyh, hiçbir kimse, "Ben bundan tamamen ha¬ 

bersizdim" veya "kötü çevrem tarafından yoldan saptırıldım" diyerek 
sapkınlığının sorumluluğunu üstlenmekten kendini vareste kıla¬ 
maz. 

Şimdi bu bağlamda, muhtemelen ortaya çıkabilecek bir iki soru¬ 
yu düşünelim: Bu ahitleşmenin vukubulduğunu farzedecek olur¬ 
sak, bu konuda herhangi bir hatırlamaya sahip miyiz? Ve yaratılışı¬ 

mız sırasında, kimimiz Allah'ın huzuruna getirildiğinin ve bahsi ge¬ 
çen konuşmanın hakikaten meydana geldiğinin şuurunda? Eğer ce¬ 
vaplar olumsuz ise, o zaman nasıl olur da ne hatırladığımız ve ne de 

farkında olduğumuz böyle bir misakın bize karşı delil olarak getiril¬ 

mesi hakkaniyete uygun olur? 
Cevap şöyle olacaktır, evet bu misak bize bir şahit olarak getirile¬ 

cektir, çünkü her ne kadar onun anısı ve idraki hatırımızdan ve bi- 
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linçimizden gittiyse de, bu bilinç altında (sub-consconsmind) ve vic¬ 
danda muhafaza edilmektedir. 

Bellek ve idrakimizden niçin silinip gittiği sorusuna gelince, eğer 

bir misakın tesiri hafıza ve şuurumuzda devamlı canlı taze kalsaydı, 

o zaman herkes otomotikman onu yerine getirir ve dolayısıyla da im¬ 
tihan ve yargılamanın bir anlamı kalmazdı. Böylece insanın esas ya¬ 

ratılış gayesi anlamsızlaşırdı. Oysa ki, bu bir potansiyel olarak bilinç 
altında ve vicdanda (Intuition) muhafaza edilmektedir. Ve diğer la- 
şuuri bilgi branşlarında da olduğu gibi keşf, sezgi ve derunî (inter- 

nal) faktörlerle bu, bilinç haline, şuur haline çıkartabilmektedir. 

Hakikat şu ki, insanlık, kültür, uygarlık, ahlâk, bilim ve bütün diğer 
beşeri faaliyetlerde ne başardıysa, aslında potansiyel olarak, daha 
önceden gizli olanın, harici (extemel) faktörler ve sezgi yoluyla dışa¬ 
rıya çıkarılmasıdır bu. öte yandan, hiçbir eğitim, terbiye, çevre, dış 
fakı ftr ve sezgi, bilinç altında saklı yetenek olarak zaten yatmakta 
olandan başka birşey vücuda getiremez. Ve, aynı şekilde, bu fak ör- 
lerden hiçbirisi de bilinç altında saklı olanı, hiçbir surette silmeye 
muktedir değildir. En fazla belki onun tabiatını tahrif edebilirler ama 
bütün çabalarına rağmen o güç, gizli olarak şuuraltında var olmaya 
devam edecek ve haricî faktörlerin uyanlarına karşılık olarak da za¬ 

hire çıkmaya çalışacaktır. Aşağıdakiler bütün saklı bilgi dallan için 
geçerlidir: 

-Tüm bunlar, saklı olarak bilinçaltımızda vardırlar ve günlük ey¬ 
lemler halinde gözüktüklerinde var olduklannı kanıtlarlar. 

-Bütün potansiyel bilgiler, dış tesirin bir karşılığı olarak pratik şe¬ 
kil alması için öğrenim ve eğitim vb. gibi haricî uyarıcılara ihtiyaç 
gösterirler. 

-Bütün bu saklı güçler, kötü arzu, çevre ve yoldan çıkarmalarla 
bastmlabilir, uyutulabilir ama hiçbir zaman tümüyle bilinç altından 
silinemez. Bu yüzden de içsel duygular ve harici çabalarla düzeltilip 

yeniden döndürülebilirler. 

Alemdeki konumumuz ve alemin yaratıcısı ile olan alâkamız hu¬ 
susunda hissi bilgimiz için de aynı şeyler söylenebilir. 

Bu bilginin gerçekten var olduğu, yeryüzünün her ucundaki in¬ 
san hayatının her döneminde, her yerleşiminde, her kuşak ve her 
neslinde arada sırada tezahür ederek hiçbir beşerî gücün onu silme¬ 
ye güç yetiremediğinin ortaya konmasıyla ispatlanmaktadır. 

Bu, aynca ne zaman bu bilgi pratik hayata uygulanmışsa, her za¬ 
man iyi ve faydalı sonuçlar doğurduğu gerçeğine de uymaktadır. 
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Bu bilgilerin zahire çıkması ve pratik şekiller alması için daima 
bazı haricî sebeplere ihtiyaç duyulmuştur. İşte bu nedenle, peygam¬ 
berler, semavî kitaplar ve peygamberlerin yolundan giden davetçi- 

ler, bu işlevi görmektedirler. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim, bunlara 

hatırlatıcılar" demektedir. Çünkü bu peygamberler, semavî kitap¬ 
lar ve Hakka davetçiler insanların zihinlerinde yeni birşeyler yarat¬ 

mıyor, aksine bazı hatırlatmalarla, kendilerinde zaten gizli potansi¬ 
yel olarak bulunanı canlandırıyor ve günyüzüne çıkarıyorlar. 

insanın bilincindeki bu gizli bilginin var oluşunun başka bir kanı¬ 
tı da, her çağda bu davetçilerin çağrısına olumlu karşılık vermiş ol¬ 
ması ve onun sesini tanır tanımaz hemen ortaya çıkmasıdır. 

Belki de hepsinden önce bu bilginin varlığı hakkmdaki en büyük 
delil; bastırmak, susturmak, örtmek ve değiştirmek için şiddetli ve 
sürekli çabalara rağmen halâ insanoğlunun kalbinde yaşamış ol¬ 
masıdır. Her ne kadar cehalet ve ahmaklık, hırs ve önyargı, saptırıcı 
ve iğva edici güçler; şirk, tanrıtanımazlık, dinsizlik ve sapıklık üret¬ 
mekte başarılı olmuşlarsa da, bütün bu şer güçler, bu fıtri bilgiyi in¬ 
sanın kalbinden silip atamamışlardır. Bunun içindir ki, ne zaman o 
bilgiyi yeniden diriltmek için çaba sarfedilse, hemen günyüzüne çı¬ 
kacaktır. 

Hesap gününde, bu fıtri bilginin nasıl şahitlik yapacağına gelince 
Allah, bütün insanların, ilâh ve Rabb olarak yalnızca O nu kabullen¬ 
dikleri Misak’ın anısını yeniden tazeleyecek, canlandıracak ve sonra 
da dünyada iken mütemadiyen reddetmelerine rağmen bu bilginin 

kalblerinde gömülü olarak kaldığını onlara gösterecek, bu ahitleş¬ 
menin izlerinin her zaman zihinlerinde olduğunu ispat etmek için 
gene bizzat onlann kendilerinden şahitler bulacak ve fıtri bilginin se¬ 
sini nasıl ve ne zaman bastırdıklannı hayatlarının kayıtlarında onla¬ 
ra gösterecektir. Keşfi bilgilerinin, inhiraflanna nasıl ve ne zaman is¬ 
nat ettiği ve gene bu bilginin, Hakka davet eden tebliğcilerin çağrısı¬ 

na uymaya onlan nasıl zorladığı ve onlann da çeşitli bahanelerle bu 

derunî-icsel sesi nasıl susturduklan kendilerine gösterilecektir. Bü¬ 
tün gizli şeylerin açığa çıkarılacağı o anda, hiçbir kimse artık bir ma¬ 

zeret bulamayacaktır. Herkes suçunu açık ve doğru ifadelerle itiraf 
edecektir. İşte bu yüzden Kuran, insanlann "bizim bu anlaşmadan 

bir haberimiz yoktu" diyemeyeceklerini, aksine "Biz inkârcılardan- 
dık ve bile bile gerçeği yalanladık" diyerek itiraf etmek zorunda kala- 
caklannı söylemektedir. Bunlar, inkarcı oluşlan konusunda kendi 
kendileri aleyhine de şahitlikte bulunacaklardır. "...Kendi aleyhimi¬ 

ze şahidiz" dediler..." (En am: 130). 
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174 İşte biz ayetleri böyle birer birer açıklarız/30 umulur ki döner¬ 

ler. 137 

175 Onlara kendisine ayetlerimizi verdiğimiz kişinin haberini an¬ 

lat.138 O, bundan sıynlıp-uzaklaşmış, şeytan da onu peşine takmıştı. O 

da sonunda azgınlardan oluvermişti. 

176 Eğer biz diieseydik, onu bununla yükseltirdik. Ama o yere mey¬ 

letti (veya yere saplandı), hevasma uydu. Onun durumu üstüne varsan 

da dilini sarkıtıp soluyan, kendi başına bıraksan da dilini sarkıtıp solu¬ 

yan köpeğin durumu gibidir.139 İşte ayetlerimizi yalanlayan topluluğun 

durumu böyledir. Artık gerçek olan haberi onlara aktar. Umulur ki düşü¬ 

nürler. 

AÇIKLAMA 

136. "Bizim ayetlerimiz," insan kalbine gömülmüş olan ve açıkça 

Allah'ın varlığına işaret eden, Hakikat bilgisinin izleridir. 

137. Yani, Bu insanlar sapıklık ve isyankârlıktan yüz çevirip O na 

itaat ve ibadet yollanna geri dönsünler diye". 

138. Ayet metninin ifadesine göre, ayette geçen kişi misal olsun di¬ 

ye uydurulmuş hayali bir şahsiyet değil, aksine gerçekten yaşamış 
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birisidir. Allah ve Rasulü, o kimsenin ismini anmadılar, zira olayın 
aktarılmasından umulan gaye isim zikredilmeden de gerçekleşmek¬ 
tedir. Böylece, adını zikrederek ona Klzumsuz bir şöhret sağlamak¬ 
tan kaçınmak için, o kimsenin adı gizlenmiştir. Gerek Kur an ve ge¬ 
rekse hadis-i şeriflerde genellikle nezih ifade üslubuna sık sık rast- 

lanmaktadır. Bundan dolayı Kur an ve Sünnet, ibret alınması için, 
kötü bir örnek olarak naklettikleri şahsın ismini zikretmemişlerdir. 
Mamafih, yine de bazı müfessirler, eski zamanlarda veya Hz. Pey¬ 

gamber (s.a) devrine ait bazı hususî isimler zikretmişlerdir. Mesela 
bazıları, Baura nın oğlu Bel'am’ın ismini, diğer bir kısmı da Ümeyye 
bin Essalt ve Seyf ibn eı -Rahib'in ismini zikrederler. Fakat gerçek şu 

ki. Kur an ve Hadis, ayette geçen şahsın kimliğini tanıtmamıştır. Bu 
yüzden, bu hâlâ sırdır, ama bu örnek aynı davranışı sergileyen her¬ 
kes için geçerlidir. 

139. Bu paragraf çok önemli bir konuyu içerdiği için, geniş izahlar 

gerektirir. Kötü örnekler olarak gösterilmiş olan şahsın, Allah'ın 
vahyi hakkında malumatı vardı ve Hakikati de bizzat tanıyordu. 
Bundan dolayı, haklı olarak sahip olduğu bilginin onu, bâtıl olduğu¬ 
nu bildiği yoldan koruması ve doğru olduğunu bildiği yola sevketme- 
si beklenmişti. Sonra, vahye uygun hareket etmesi icabmca Allah da 
onu, üstün insan mevkiine çıkartacaktı. Fakat o, dünya menfaatle¬ 
rine, hırs ve rahatına yönelip çeşitli günahlara kapılarak bu behimî 
arzuların hırsına öyle yenik düştü ki, sonunda bütün yüce olan şey¬ 
leri bir kenara iterek tüm aklî ve ahlakî terakki yetilerini boşa harca¬ 
dı. Böylece bilgisinin isteklerine uygun gözetmesi gereken bütün sı¬ 
nırlan aştı. Hemen yanıbaşında hazır beklemekte olan Şeytan da, 
ahlaki zaaflan nedeniyle kasden ve amden Hakk'tan yüz çevirdiğini 
görünce, derhal onu kendi azdırma ve saptırması altında tümüyle 

iradesini ve akimı yitirmiş insanlann arkadaşlığına katılıncaya, onu 
bu dereceye düşürünceye kadar kovalar. 

Allah böyle bir kimseyi, hırs ve şehvette tıpkı bir köpeğe benzet¬ 
miştir. Zira köpek bu tip karakteriyle meşhurdur. Dışanya sarkan 
dili ve akan salyası, onun doymak bilmeyen oburluğunu gösterir, 
kendisine bir taş parçası atıldığında bile yer koklayarak o yöne doğ¬ 

ru süratle koşar ve belki bir kemik olabilir umuduyla, onu dişler. 
Kendisi gibi daha birçok köpeğin doymasına yetecek bir leşe rastla¬ 
dığı zaman da onun bencilliği, bu son derece güçlü sahip olma hırsı 

açıkça ortaya çıkar ve başka hiçbir köpeği buna ortak yapmak iste¬ 
mez. Köpeğin diğer bir belirgin özelliği de şehvete aşın düşkün olma¬ 
sıdır. Bu yüzden iman ve bilginin kendisine telkinde bulunduğu ya¬ 

saklan çiğneyen dünyaperest insan işte böyle bir köpeğe benzetil¬ 
miştir. Tıpkı bir köpek gibi o da sadece midesini dolduracak ve şeh¬ 
vetini tatmin edecek yollann peşine düşecektir. 
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177 Ayetlerimizi yalanlayanlar ve yalnızca kendi nefislerine zulme¬ 

denlerin örneği ne kadar kötüdür. 

178 Allah kime hidayet verirse o artık hidayeti bulmuştur; kimi de şa- 

şırtıp-saptınrsa artık onlar da hüsrana uğrayanlardır. 

179 Andolsun, cehennem için cinlerden ve insanlardan çok sayıda ki¬ 

şi yarattık140 (hazırladık.) Kalbleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, 

gözleri vardır bununla görmezler, kulakları vardır bununla işitmezler. 

Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha aşağılıktırlar. İşte bunlar gafil olan¬ 

lardır. 

AÇIKLAMA 

140. Bu ayet. "Birçok cin ve insan vardır ki. biz onları sadece ce¬ 

henneme göndermek ve cehenneme yakıt yapmak için yarattık" diye 
bir mânâya gelmez. Fakat ayetin ifade ettiği anlam şudur: "Biz onları 
yarattık ve onlara kalb, akıl, göz ve kulaklar verdik, fakat bu kötü in¬ 

sanlar o yetenekleri Hakk ı bâtıldan ayırdetmek için kullanmadılar 
ve kötü amelleriyle kendilerini Cehennem için yakıt yaptılar." 

Yukanda kullanılan üslup beşer dilinde şiddetli bir hasret ve 

üzüntüyü belirtir. Mesela, çocukları genç yaşta savaşta öldürülen 
bir ana "Onlan ben; bu mermilere yem olsun diye büyütmüşüm" de¬ 
diğinde bu anne onların gerçekten bu gaye için büyütüldüğünü söy¬ 
lemek istememekte, bilâkis son derece büyük olan üzüntüsünü gös¬ 

termek ve savaştan sorumlu olanları yermek istemektedir. 
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180 İsimlerin en güzeli Allah’ındır.111 Öyleyse O'na bunlarla dua 

edin. O'nun isimlerinde "aykırılığa (ve inkâra) sapanlan" bırakın. Yap¬ 

makta oldukları dolayısıyla yakında cezalandırılacaklardır.142 

181 Yarattıklarımızdan, hakka yöneltip-ileten vc onunla adaleti kı¬ 
lan (uygulayan) bir ümmet vardır. 

182 Ayetlerimizi yalanlayanları ise, biz onları bilmiyecekleri bir 

yönden derece derece (günahlan yükletip azaba) yaklaştıracağız. 

183 Onlara bir süre tanıyorum. Hiç şüphesiz benim düzenim (ceza¬ 

landırmam) sapasağlamdır. 

184 Sahiplerinde (ya da arkadaşları olan peygamberde) delilikten hiç 

bir şey olmadığını düşünmüyorlar mı? O, apaçık bir uyarıp-korkutucu- 

dan başkası değildir. 

AÇIKLAMA 

141. Şimdi, artık hitabın sonuna doğru gelinilmekte ve herkes ta¬ 

rafından bilinen bazı sapmalara karşı dikkatli olmaları konusunda 
insanlara tenbihde ve itapta bulunulmakta ve ayrıca Hazreti Pey¬ 
gamberin (s.a) mesajına karşı takındıkları alaycı ve inkarcı tavırların 
ciddi sonuçlan hususunda da kendilerine uyanlarda bulunulmak- 
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tadır. 

142. Farklı isimler, insanların zihinlerinde şekillendirdikleri farklı 

tann kavramlarını yansıttığından dolayı. Allah a çeşitli isimler ver¬ 
me konusundaki bu tenbih çok önemlidir. İnsanlar eşyaya, onlar 

hakkmdaki kendi kavramlarını ifade eden isimler verirler. Eşyayı al¬ 
gılamadaki bir kusur, isimlerdeki bir kusuru ve yaraşıra isimlerdeki 
kusur da tasavvurdaki kusuru gösterir, öte yandan, insanın bir 

kimse ya da bir nesne ile ilgisi ve ilişkisi de bunlar hakkında oluştur¬ 
duğu belirti ve tasavvura dayalıdır. Nesnenin tasavvurundaki kusur 

kişinin o nesneye olan yaklaşımındaki kusuru gösterir, öte yandan, 
eğer bir insanın bir nesne hakkmdaki tasavvuru doğru ve düzgünse, 
o kişinin o eşya ile olan ilgisi de doğru ve düzgünce olur. İnsanın, Al¬ 
lah ile olan ilişkisinde de bu durum aynen geçerlidir. 

Bir insanın, Allah'a isimler atfederken işlediği hata (isterse O nun 
sıfatlarını başkalarından ayırmak için olsun) Allah'ı ve sıfatlarının 

kavrayış ve inanışındaki hatanın bir sonucudur. Allah'ın ve sıfatları¬ 
nın inanışında hataya düşen bir insan, aynı hatayı aynı derecede, 
hayata karşı ahlâkî tavnnı, bütünüyle onun Allah anlayışı. O nunla 

ve kâinatla olan ilişkisini yönlendirir. Bu yüzdendir ki Allah, insan¬ 
lardan kendisi için en seçkin ve en güzel isimleri atf etmeyi istemiş ve 
kendisi için yanlış isimler ve sıfatlar yakıştırmaktan kaçınmayı em¬ 
retmiştir. Çünkü, O na yalnızca en güzel ve mükemmel isimler (Es- 

ma-ul-Hüsna) layıktır. Öyleyse O nun isimlerine ters mânâlar verme¬ 

nin sonuçlan son derece ciddi olduğu için en güzel iş, O na en güzel 
isimler vermektir. 

"En güzel isimler" "Esma-ul-Hüsna", Onun büyüklüğünü, yüceli¬ 

ğini, kudsiyetini, nezahetini ve sıfatlannın mükemmeliğini gösteren 
isimlerdir. Payesinin altında O na isimler atfetmek. O nun isimlerini 
saptırmak olur ki bu O nun azametine aykındır ve O na kusur ve 

noksanlık isnad etmek veya bir başkasının O nun hakkında yanlış 
bir inanç sahibi olması demektir. Gene, sadece ve sadece Allah'a la¬ 
yık olan isimleri. O nun herhangi bir yaratığına vermek de O nun 
isimlerini tahrifdir. 

"Onun isimleri konusunda ilhada sapanları bırakın"emrine gelince, 

bu "Onlarla faydasız münakaşalara girmen gereksizdir. Eğer, senin 
ikazlarına kulak asmıyor, söylediklerini anlamaya çalışmıyorlar ve 
bilâkis sırf meseleyi karıştırmak için eğri, çarpık deliller ileri sürü¬ 
yorlarsa, onlar sapıtmalarının sonuçlarını bizzat kendileri görecek¬ 
lerdir" anlamına gelmektedir. 
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185 Onlar, göklerin ve yerin 'bağımlı olduğu egemenliğe ve sünnete 

(melekût)/ Allah'ın yarattığı şeylere143 ve ihtimal (verip) ecellerinin pek 

yaklaştığına bakmıyorlar mı?144 Bundan sonra onlar artık hangi söze 

inanacaklar? 

186 Allah'ın saptırdığı kimseye artık hidayet verecek yoktur. Ve on¬ 

ları tuğyanları içinde şaşkınca dolaşır bir durumda bırakıverir. 

187 Saatin (kıyametin) ne zaman demir atacağını (gerçekleşeceğini) 

sorarlar. De ki: "Onun ilmi yalnızca Rabbimin katindadır. Onun süresi¬ 

ni O'ndan başkası açıklayamaz. O, göklerde ve yerde ağırlaştı. O, size 

apansız bir gelişten başkası değildir." Sanki sen, ondan tümüyle haber¬ 

darmışsın gibi sana sorarlar. De ki: "Onun ilmi yalnızca Allah'ın katin¬ 

dadır. Ancak insanların çoğu bilmezler." 
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188 De ki: "Allah'ın dilemesi dışında kendim için yarardan ve zarar¬ 

dan (hiç bir şeye) malik değilim. Eğer gaybı bilcbilseydim muhakkak ha¬ 

yırdan yaptıklarımı arttırırdım ve bana bir kötülük dokunmazdı.145 Ben, 

iman eden bir topluluk için, bir uyanp-korkutucu ve bir müjde vericiden 

başkası değilim." 

AÇIKLAMA 

143. Burada "refik" ile kastedilen Hz. Peygamber dir. Bu sorular, 

refikleri Hz. Muhammed (s.a) için "Eğer aklî bir dengesizlikten muz- 
darip olmasaydı kendisine böyle bir "mesaj" verilmiş olmazdı" deme¬ 
leri töhmetini çürütmek için ileri sürülmüştür. Bu şahıs onlann ara¬ 
larında doğup büyememiş miydi? Allah tarafından gönderildiğini 
ilân etmeden önce onlann bir arkadaşı değil miydi? Bu sorular onla¬ 

ra üzerinde düşünmeleri için sorulmuştur. Aralarında geçirdiği bü¬ 
tün bu yıllar boyunca onlar, onu aklı selim ve iyi huylu birisi olarak 
tanımışlardı. Binaenaleyh, onlann Hz. Muhammed i (s.a) aklı başın¬ 

da olmayan biri diye itham etmelerini, peygamberliğinden önce söy¬ 
lediği şeylerden dolayı değil, bilâkis, bizzat bir peygamber olarak 

söylediği hususlar yüzünden olduğu aşikardır. Bundan dolayı, Hz. 

Muhammed‘in (s.a) mesajından anlamsız, gerçek dışı olarak gör¬ 
dükleri herhangi bir noktayı açıkça göstermeye çağnlmaktalar. Şa¬ 
yet onlar, göklerin ve yerin son derece mükemmel düzeninin şaha¬ 

ne liği üzerinde iyice düşünmüş olsalardı, ya da Allah'ın yaratıkların¬ 

dan herhangi birini yakından inceleselerdi, kainatın bütün bir siste¬ 
minin, ve hatta mahlukatın en ufak bir parçasının dahi O nun mesa¬ 
jının gerçekliğinin açık bir delili olduğunu anlayacaklardı. Çünkü 
bütün bunlar "şirki" giderecek, Allah'ın Birliğini ispatlayacak, in¬ 
sanları O na kul olmaya davet edecek, insanlarda sorumluluk duy¬ 
gusunu canlandıracaktı. Ve işte onların kardeşinin va'z ettiği de 
buydu zaten 

144. Bu, şu demektir: "Onlar, hiç kimsenin tam olarak ne zaman 

öleceğini bilmediğini, ve bu nedenle de ömür sermayesini en iyi şe¬ 
kilde kulanmalan, tövbe etmeleri ve kendilerini ıslah etmeleri gerek¬ 

tiğini, yoksa çok ciddi sonuçlarla karşılacaklannı bile farketmiyor- 
lardı." 

145. Yani, tam olarak kıyametin saatini size söyleyemem, çünkü 

ben de gayb hakkında birşey bilmiyorum. Gelecek hakkında her¬ 

hangi bir bilgiye sahip olsaydım, daha önceden sakınmam mümkün 

olacağından herhangi bir kötü şeyden zarara uğramazdım ve yine 
önceden bilgim olması nedeniyle de, bazı şeylerden de birçok fayda¬ 
lar elde ederdim. Bundan dolayı, sadece benim peygamberliğimi ölç¬ 

mek için onun hakkında sorular sormaya kalkışmanız sizin hesabı¬ 
nıza bir ahmaklıktır." 
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189 O, sizi tek bir nefisten yarattı ve kendisiyle durulup-yatışması 

için ondan da eşini var etti. Onu (eşini) örtüp-bürüyünce, o da bir yük 

yüklendi ve bununla (bir süre) gezindi. Nitekim ağırlaşınca, ikisi Rable- 

ri olan Allah'a dua ettiler: "Eğer bize salih (bir çocuk) verirsen, andolsun 

şükredenlerdcn olacağız." 

190 Ama O, onlara (Adem’in çocukları erkek ve kadınlara) salih (bir 

çocuk) verince, kendilerine verdiği şey konusunda ona ortaklar kılmaya 

başladılar. Allah, onların şirk koşmakta olduklarından yücedir.146 

191 Kendileri yaratılıp dururken, hiç bir şeyi yaratamıyan şeyleri mi 
ortak koşuyorlar? 

192 Oysa (bu şirk koştukları güçler ve nesneler) ne onlara bir yardıma 

güç yetirebilir, ne kendi nefislerine yardım etmeğe. 

AÇIKLAMA 

146. Bu bölüm, çocuklarının doğumu olayında, putperest Arapla¬ 

rın Allah a ortak koşuşlannı tenkit etmektedir. İlk insan ve eşinin. 
Allah tarafından var edildiği hatırlatıldığında, onlar bunu reddede¬ 

mediler. Ayrıca bu ilk çiftten sonra da insanların doğumlarını dü- 
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zenleyenin yine O olduğunu ve yine Onun iradesiyle kadının hamile 
kaldığını, en mükemmel biçimde ana rahminde çocuğu beslediğini 
ve vakti gelince de onu sağlam bir vücut ve çeşitli kabiliyetlerle mü¬ 
cehhez kılarak sağlam bir akıl ve sağlıklı bir vücutla dünyaya getire¬ 
nin yine o Allah olduğunu biliyorlardı. Bütün bunların, sadece Al¬ 
lah'ın güç ve kudretiyle meydana geldiğini inkâr etmiyorlardı. Eğer 

Allah dilerse kadının rahminde bir maymun, bir yılan yada başka bir 
hayvan yaratabilirdi. Rahimdeki çocuğun şeklini bozar, akıl ve be¬ 
den bakımından eksik ve sakat yaratabilirdi. Aynca da onlar. Al¬ 
lah'ın yaratıklarında herhangi bir değişiklik yapacak güce sahip hiç¬ 
bir varlığın olmadığım da biliyorlardı. Bu nedenle hamilelik devri sü¬ 
resinde beslenen bütün umutlar ve eli ayağı düzgün bir çocuğun 

doğması için yapılan bütün dualar hep Allah'a müteveccihti. Fakat 
ne kötü bir tesadüftür ki, putperestler olduğu kadar müminler de, 

çocuk dünyaya geldikten sonra, bu tutumlarını değiştirirler ve Al¬ 

lah'a şükür edeceklerine, teşekkürlerini bazı tanrılara veya tanrıça¬ 
lara veya azizlere veya benzerlerine sundular ve yeni doğan çocukla¬ 
rına şirk kokusu bulunan "Hüseyin Bahş" (Hüseyin'in bahşettiği), 

"Pir Bahş" (Pirin bahşettiği)" veya Abdur-Rasûl" (Rasûlun kulu) "Ab- 
dul-Uzza" (Uzza'nın kulu), "Abduş-Şems" (Güneşin kulu) ve benzeri 
adlar verdiler. 

Bu kısmın olabildiğince açık olmasına rağmen, zayıf rivayetlerin 
desteklediği yanlış bazı anlayışlar ortaya çıkmıştır. Başlangıçtaki ilk 
erkek ve dişinin (Hz. Adem ve Havva) zikri ve hemen ardından da 
başka bir erkek ve bir kadının mevzu bahis oluşu her iki çiftin de ay¬ 
nı çift oldukları şeklinde bir karışıklık doğurmuştur. Bundan dolayı, 
bazı müfessirler, bahsi geçen erkeğin Adem, hamile kalan kadının 

da Havva olduğunu ve rahimde iken çocuk için Allah'a duada bulun¬ 
duklarını. fakat çocuk dünyaya gelince bu lütuf hususunda başka¬ 
larını Allah'a ortak koştuklarını söylemektedirler. Sonra da, zayıf 

hadislerin yardımıyla bu konuda bütün bir hikâye icat etmişlerdir. 
"Hz. Havva'nın birkaç çocuğu doğumdan hemen az sonra ölünce. 
Şeytan, çocuklardan birinin doğumu anında O na yaklaşarak "Eğer 

doğacak çocuğa. "Abdul-Haris" (Şeytan ın kulu) ismini verirsen o 
kurtulacak' diyerek Hz. Havva'yı kandırdı." Bu tür bazı rivayetleri 
Yüce Peygamber e (s.a) dayandırmaları tümüyle esef vericidir. Fakat 
gerçek şu ki; bütün bu hadisler sahih olmayıp ne yer aldıkları metin 
içinde ve ne de Kur an ifadesiyle desteklenmektedirler. Kur'an-ı Ke¬ 
rim, bir erkek ve bir kadının beraberliğinin bir neticesi olarak dün¬ 
yaya gelen çocuklarının gerçek yaratıcısının Allah olduğunu bizzat 
bildikleri halde, doğumda başka şeyleri Allah'a ortak koşan pulpe- 
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restleri eleştirmektedir. İşte bu sebeple, onlar doğacak çocuğun ku¬ 
sursuzluğundan emin olmadıkları için, çocuğun sağ-salim doğması 
noktasında Allah tan yardım isterler, fakat, sağlam bir çocuğun ra¬ 

hatça dünyaya gelişinden sonra da minnettarlık hisleri ve ikramlar¬ 
la başka şeylere yönelirlerdi. Böylece, burada davranışlarından do¬ 
layı sadece belli bir erkek ve kadın değil, aksine benzer şekilde dav¬ 
ranan (bunlara putperest erkek ve kadınlar da dahil) bütün erkek ve 
kadınlar kınanmış olmaktadır. 

Bu bağlamda, yeri gelmişken şunu de maalesef belirtmemiz gere¬ 
kir ki, bu konuda, günümüz müslümanlannın durumu. Kur an ın 
bu bölümde aşağıladığı putperest Arapların durumundan bile kötü¬ 
dür. Putperestler, bir çocuk için Allah a duada bulunmalarına rağ¬ 
men, çocuğun doğumundan sonra Ona şirk koşmaktaydılar. Fakat 
Tevhid" inancına şahedat getirdiklerini iddia eden günümüz müs- 
lümanlan ise bundan daha da ileri gitmekteler. Bu zavallılar, çocu¬ 

ğun doğması için bile başka şeylere dua ediyor, hamilelik süresince 
başka şeylere adak adıyor ve çocuğun dünyaya gelişinden sonra da 

Allah a eş koştukları şeylere şükranlarını yöneltiyorlar. Üstelik de 
bu kimseler, bu Arapları "cehennemlik'' putperestler olarak görür¬ 
lerken, heyhat kendilerini de maşallah "cenneti" garantilemiş mü¬ 
minler olarak görüyorlar. Aynca kendilerinin tenkit edilmesine de 

tahammül edemedikleri gibi, bu kimselere ateş püskürürler. 
Müslümanların bu acıklı haline, ıslahatçı şairimiz Mevlâna Hali: 

"Müseddes" inde şöyle dile getirmekte: 

"Eğer birisi putlara tapsa deriz ona kafir 

Allah'a oğul isnat etse ona da deriz kafir 

Eğer birisi ateşin önünde başını eğip secde etse o da kafir 

Yıldızlar da bir güç görse o da kafir 

Ama bize gelince, bütün yollar açıktır 

Heyhat, dilediğine kul ol! 

Kâh gelir Nebiyi tanrı yaparız. 

Kâh gelir imamları Nebiden üstün tutarız 

Kabirlere gider, adaklar eder 

Şühedanın ruhlarından yardım dileriz, 

Ve, ne Tevhid inancımıza bir halel gelir. 

Ne İslam'ımıza bir kusur ne de imanımıza futür!" 
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193 Onlan hidayete çağırırsanız size uymazlar. Onları çağırsanız da, 
suskun dursanız da size karşı (tutumları) birdir.147 

194 Allah'tan başka taptıklarınız sizler gibi kullardır. Eğer doğru söz¬ 
lüler iseniz, hemen onları çağırın da size icabet etsinler. 

195 Onların yürüyecek ayakları var mı? Ya da tutacakları elleri mi 
var? Veya görecek gözleri mi var?148 Yoksa işitecek kulakları mı var? De 
ki: "Ortak koşmakta olduklarınızı çağırın, sonra bir düzen (tuzak) kurun 

da bana göz bile açtırmayın." 

AÇIKLAMA 

147. Bu, putperestlerin taptıkları tannlann güçsüzlüklerini gös¬ 
termek içindir. Kendilerine tapanlara doğru yolu göstermek bir ya¬ 
na, bizzat kendileri bile, başkalarının gösterdiği hidayete uymaktan 
acizdirler. O kadar ki, hiçbir kimsenin davetine cevap bile veremez¬ 
ler. 

148. Burada müşrikler, yapmakta oldukları üç çeşit şirkin birin¬ 
den tenkid ediliyorlar. Birincisi: Putlara, suretlere veya başka çeşit 
tapınma sembollerine tapınmalan. İkinci çeşit şirkleri: Heykeller ve 
resimlerle gösterilen bazı kişi ve ruhlara tapmaları. Üçüncü çeşit 
şirk ise; bütün bu şirk koşmaların temelini oluşturan yanlış bâtıl 
inanışlar bütünüdür. Bu üç çeşit şirk de. Kur an ın değişik yerlerin¬ 
de şiddetle tenkid edilmektedir. Burada da, putperest Arapların, ön¬ 
lerinde dini törenler icra ettikleri, yalvarıp yakardıkları ve kurbanlar 
kesip adaklar adadıkları putlar takbih edilmektedir. 
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196 Hiç şüphesiz, benim velim Kitabı indiren Allah’tır ve O salihlc- 

rin koruyuculuğunu (veliliğini) yapıyor.149 

197 O’ndan başka taptıklarınız ise size yardıma güç yetiremczler, 
kendilerine de. 

198 Eğer onları doğru yola çağırırsanız işitmezler. Onian sana bakar 

(gibi) görürsün, oysa onlar görmezler bile. 

199 Sen af (veya kolaylık) yolunu benimse, (İslâm'a) uygun olanı (ör¬ 

fü) emret ve cahillerden yüz çevir. 

200 Eğer sana şeytandan yana bir kışkırtma (vesvese veya iğva) gelir¬ 

se, hemen Allah'a sığın. Çünkü O, işitendir, bilendir. 

201 (Allah'tan) Sakınanlara şeytandan bir vesvese eriştiğinde (önce) 

iyice düşünürler (Allah'ı zikredip-anariar), sonra hemen bakarsın ki gö¬ 
rüp bilmişlerdir. 

202 (Şeytan’m) Kardeşleri149/8 ise, onlan sapıklığa sürüklerler, sonra 

peşlerini bırakmazlar.150 



Cüz : 9 TEFHİMU'L KUR’AN 129 

AÇIKLAMA 

149. Bu, putperest Arapların, Eğer ilâhlarımıza karşı gelmekten, 
onlar aleyhinde konuşmaktan vazgeçmezsen onların gazabına uğ¬ 
rayacak ve helak olacaksın" diyerek Hz. Pçygamber'e (s.a) yönelttik¬ 
leri tehditlerinin cevabıdır. 

149/a. Yani, "Şeytanların tesiri altında olanlar" demektir. 

150. Bu bölümde Allah Teala, Rasûlün e (s.a); İslam'ı yayma, in¬ 
sanları bu davete çağırma, onlan hidayete şevketme ve onlan ıslah 
etme usulleri hususunda çok önemli bazı şeyler öğretmiştir. Hedef, 
önce Yüce Peygamber i (s.a) ve onun vasıtasıyla da sonra gelen izleyi¬ 
cilerini yüklenecekleri davet yükünü taşıyabilmeleri için eğitmekte¬ 
dir. Bu eğitimin bazı önemli hususları aşağıda anlatılmakta olup 
bunlar verilen sıraya göre düşünülmelidir. 

a) Herşeyden önce en önemli husus, hakka davet eden kişi, geniş 
ve müşfik bir kalbe sahip olmalı ayrıca da sabırlı ve bağışlayıcı bir 
özelliği taşımalıdır. Davetçi, dava arkadaşlarına karşı samimi, in¬ 
sanlara karşı nazik olmalı ve muhaliflerine de tahammül edebilmeli¬ 
dir. Dava arkadaşlarının zaaflarını hoş görmeli ve düşmanların ezi¬ 
yetlerine sabırla karşılık vermelidir. En şiddetli tahriklerde bile so¬ 
ğukkanlılığını korumalı ve en nahoş şeylere bile aldırış etmemelidir. 
En acı sözlere, en insafsız iftiralara ve en acımasız işkencelere sabır¬ 
la katlanmalıdır. Kaba kuvvet, katı kalblilik, kötü konuşmak ve öç 
almaya yönelik kinci davranışlar, bu hususta zehir kadar zararlıdır 
ve davete hiçbir fayda sağlamadığı gibi aksine zarar da verir. 

Hz. Peygamber in (s.a) bu konuda bir hadisi vardır. "Allah Teâlâ 
bana, ister sinirli olayım ister neşeli olayım, daima doğruyu söyle¬ 
meyi, hasımlanna karşı bile olsa samimi ilişkiler kurmak için elim¬ 
den geleni yapmamı, hakkımı gaspedenlere bile kendi haklannı ver¬ 
meyi ve hatta bana eziyet edenleri bile bağışlamayı emretti'' ve kendi¬ 
si de bu vazifeyle görevlendirdiği kimselere şu tavsiyelerde bulundu: 
"Nereye giderseniz gidiniz, nefret ettirici değil, müjdelcyici olunuz, in¬ 
sanlar için zorluk ve sıkıntı kaynağı değil, bilâkis huzur ve kolaylık kay¬ 

nağı olunuz." Allah Teâlâ, Peygamberi’nin (s.a) bu özelliğini şöyle öv¬ 
mektedir: "(Ey Allah'ın Rasûlü) senin onlara yumuşak davranman Al¬ 
lah'ın rahmetinden idi. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın çevrenden dağı¬ 
lır, giderlerdi. Öyleyse onlarün kusurlanlııa bakma, onlar için mağfiret 
dile...” (Al-i îmran, 159). 

b) Bu görevin başarıyla yerine getirilebilmesi için gerekli olan ikin- 
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ci husus: Felsefeleştirmekten kaçınmak ve evrensel erdemi ;r olarak 
kabul edilen ve normal bir insanın sahip olduğu selim akıl ile kolay¬ 
ca anlaşılabilen basit, sade faziletleri emretmektir. Böylece hakka 
davet edenin çağnsı herkesi ikna eder. Bu tutumun en büyük fayda¬ 
sı, şüphesiz, düşmanlarına karşı halkı İslam'a davet edenlerin safı¬ 
na katmada görülür. Halk yığınları, peşin hükümlerine rağmen, bir 
tarafta, kendilerini kolayca anlayıp tatbik edebilecekleri erdemlere 
çağıran sade, kibar insanları, diğer tarafta, gayri İnsanî ve gayri ah¬ 
lakî tavırlarla, onların bu yüce görevine karşı gelen düşmanlan gö¬ 
rünce, o rezil muhaliflerden yavaş yavaş yüz çevirip, hakka davet 
edenlerin saflanna geçerler. Sonunda, "meydanda sadece çıkarlan 
sıkı sıkıya bâtıla bağlı olanlarla cahili adetlerinin ya da atalannın ge¬ 
leneklerinin kölesi olanlardan başka kimse kalmaz. Hz. Peygamber 
(s.a) Arap yarımadasındaki büyük başarısını, bu hikmetli siyasetine 
borçludur. Daha sonralan, Hz. Peygamberin (s.a) halefleri de İs¬ 
lam'ın hızla yayıldığı ve süratle halkının ezici çoğunluğu tarafından 
"din" olarak kabul edildiği ülkelerin fetihlerinde de aynı başarıyı de¬ 
vam ettirmişlerdir. 

c) İslâm'ın neşri konusunda verilmiş olan üçüncü talimat da, ca¬ 
hil kimselerle faydasız tartışmalara girmekten kaçınmak hakkında¬ 
dır. Hakka davet eden kişinin, art niyetli ve bozguncu insanlarla ya¬ 
pacağı konuşmaların faydasız münakaşa ve tartışmaları içermeme¬ 
sine çok dikkat etmesi gerekir. Davetçi, bu insanlardan sadece ma¬ 
kul bir tavır takman akıl sahibi kimselere yanaşmak ve konuşmak 
için elinden gelen gayreti göstermelidir. Muhataplannın hafife alıcı 
ve alay edici bir tavır takındıklarını ve faydasız münakaşa ve tartış¬ 
maya başvurduklarını hisseder hissetmez, onurlu bir şekilde he¬ 
men geri çekilmelidir. Bu gibi şeylerle uğraşmak sadece faydasız ol¬ 
makla kalmayıp, aynı zamanda daha yararlı şekilde kullanılması 
mümkün olan değerli vakti ve emeği boş yere harcamaya neden ol¬ 
duğu için zararlıdır da. 

d) Gerçeğe davet eden kişi, ifrit insanlardan gelen tahriklerin artık 
tahammül smınnı aştığını ve artık daha fazla onların zorbalıklarına, 
kötülüklerine, aptalca karşı koyuşlanııa ve suçlamalarına dayana¬ 
mayacağını hissettiği anda, şeytanın fısıldadığı o kimselere aynı şe¬ 
kilde misliyle mukabelede bulunarak ağızlarının payını vermeyi, iyi 
bilmelidir. En iyisi, Allah'a sığınmak ve kulunun kendini kaybedip 
kızarak O nun davasına zarar verecek herhangi bir şey yapmasın¬ 
dan korumasını yine O ndan talep etmektir. Böyle bir tutum ancak, 
en ağır tahrikler karşısında bile soğukkanlılığını, sükûnetini muha¬ 
faza edebilmeyi başaranlar için mümkündür. Çünkü, eğer bir insan, 
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kızgınlık, hakaret, haksızlık ve kabalık vs. karşısında hemencecik 
heyecanlanıp galeyana gelirse, ne aklı başında düşünebilir ve ne de 
aklı başında hareket edebilir. Oysa ki, bu mesajın gerçekleşmesini 

istemeyen ve onu geriletip mağlup etmek için sürekli planlar kur¬ 
makta olan Şeytan, ilk önce kendi yandaşlarını, hakka davet eden 
kişiye saldırmaları için tahrik eder, sonra da karşı saldırıda bulun¬ 
mak için davetçiyi teşvik eder. Şeytan ın telkini oldukça cazibeli keli¬ 

meler ve dindarene tabirlerle olduğu için kolay kolay karşı konması 
mümkün olamaz. Bundan dolayı 201 ve 202. ayetlerde muttaki (sa¬ 
kınan) kimseler, bu ciddi tehlike hakkında önceden uyarılmış ve 
eğer günahtan kaçınmak istiyorlarsa. Şeytan ın kandırışının kötü 
tesirlerini ve kalblerindeki kışkırtmayı hisseder etmez derhal hazır 

ola geçip, kendilerini savunmaları gerektiği talimatı verilmiştir. Son¬ 
ra. davaları uğruna, böyle durum ve şartlarda takınmaları gereken 

uygun tavrı net bir şekilde göreceklerdir. 

"Şeytanların kardcşlcri"ne gelince, böyle kimseler onlann etkisiyle 

menfaatperestler haline gelir ve onlann kışkırtmalanna direnemez- 
ler. Böylece, bunlar intikam almak ve tıpkı düşmanlannın yaptığı gi¬ 
bi her türlü sahtakârlık ve fesada başvurmak için kendilerini azıttı¬ 

ran şeytanlara uyarlar. 

Bu paragraf, yukarda zikredilen hususî anlamların yanında, 
umumi bir mânâ da taşımaktadır. Bu da, muttaki kimselerin yollan- 
nı, tavırlannı takva üzere olmayanlannkinden ayırmaya yardımcı 
olmaktır. Gerçekten Allah tan korkan ve samimiyetle günahtan sa¬ 
kınan kimseler, kalblerine kötü bir düşünce gelse, vicdanlannı ra¬ 
hatsız etse ve yüreklerinde acısını hissettikleri anda derhal, Al¬ 

lah'tan Şeytan ın kandırmalarına karşı kendilerini korumasını iste¬ 
yecek duyarlılığa sahiptirler. Çünkü onlar bu tip kötü düşüncelere, 

kötü arzulara ve kötü niyetlere alışkın insanlar değillerdir, bu hu¬ 
suslar onlann fıtratlanna, tabiatlanna yabancıdır. Bu gibi düşünce¬ 
lerin akıllarına girdiğini fark eder etmez, hemen akıllan başlanna 
gelir, vicdanlan bu kötü düşünceleri tanır ve sonra da kalblerini bu 

gibi kötü şeylerden temizlemesi için Şeytaridan Allah a sığınırlar. 
Bunlara karşılık ne Allah tan korkan ve ne de günahlardan kaçın¬ 
mayı arzulayanlar ve kardeşleri olarak da şeytanlan seçenler, kalb- 

lerinde herhangi bir anormallik hissetmeden, habis fikir, habis 
maksad ve habis tasanmlan beslemeye devam edip giderler. Ta ki 
artık temiz hiçbir duyguya kalblerinde yer kalmayıncaya kadar. 
Vakti gelince de bu kirli düşünceler pratiğe tezahür ederek dünya 

hayatında kendilerini yer yer gösterirler. 
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203 Onlara bir ayet getirmediğin zaman: "Sen Onu (inmeyen ayeti) 

derleyip-toplasana" derler.151 De ki: "Ben, yalnızca bana Rabbimden 

vahyolunana uyarım. Bu, Rabbinizden olan basiretlerdir; iman edecek 

bir topluluk için de bir hidayet ve bir rahmettir."152 

204 Kur'an okunduğu zaman, hemen onu dinleyin ve susun. Umulur 

ki esirgenmiş olursunuz.153 

205 Rabbini, sabah akşam, yüksek olmayan bir sesle, kendi kendine, 

ürpertiyle yalvara yalvara ve için için zikret. Gaflete kapılanlardan ol¬ 

ma.154 

206 Hiç şüphesiz Rabbinin katında olanlar, O'na ibadet155 etmekten 

büyüklenmezler; O'nu teşbih156 ederler ve yalnız O'na secde ederler.157 

AÇIKLAMA 

151. Kâfirlerin bu sorusu, bir alay ihtiva etmektedir. Onlar şöyle 

demek istediler. "Pekala, peygamber olduğunu ileri sürdüğüne göre, 
bunu ispatlamak için bir mucize de ayarlamış olmalısın herhalde". 

Bu sözlerine cevabın büyüklüğü Allahın kitabına layık biçimde¬ 
dir. 
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152. Bu. yukarıdaki sorunun cevabıdır: Arzunuz üzerine, veya 

ben İhtiyaç duyduğum zaman derhal mucizeler yaratmak veya ayet¬ 

ler düzenlemek durumunda değilim. Ben sadece bir elçiyim ve vazi¬ 
fem. tek olan Allah'ın bana göndermiş olduğu irşada uymaktır. O za¬ 
man, benden mucizeler talep edeceğinize, bana gönderilen bu 
Kuran'm muhtevasını ciddi olarak düşünün. Çünkü o manevî ışık¬ 
lan. nurlan içermekte. Bunu kabul edenler, hayatın doğru yolunu 
görecekler ve onlann güzel ahlâkî vasıflan, "İlahi Rahmef'in işaretle¬ 

rini tezahür ettirmeye başlayacaktır." 
153. Ayetteki ifade şunu demek ister: Okunduğu zaman taassup 

ve inadınızla Kur an a karşı sağır bir kulak kesiliyorsunuz ve hiç 
kimsenin onu dinlememesi için yüksek sesle gürültü çıkanyorsu- 

nuz. Kur an a karşı bu çirkin tavnnızı terkedin, onu dikkatle dinle¬ 
yin ve ihtiva ettiği öğretiler üzerinde düşünün. Onunla olan tanışık¬ 
lığınız oranında kalbeleriniz aydınlanacak ve siz de, müminlerle be¬ 

raber Rabbinizin merhametinden pay alacaksınızdır. 
Güzel bir misal: yukarıda muhaliflerin alaylarına karşı verilen ce¬ 

vabın kelimelerle ifade edilemeyecek derecedeki hoşluğu, tatlılığı ve 

kalbleri yumuşatıcüığı da aynca fevkalede dikkati mucibtir. Ve bun¬ 
da da din tebliğ etme gibi bir vazifeyi kendilerine meslek edinenler 
için güzel ve hikmetli bir ders vardır. 

Her ne kadar bu ayetin hakiki gayesi, yukarıda aktardığımız şey¬ 
ler etrafında ise de, aynca bu ayet, dinleyenlere susmalannı ve Al¬ 

lah'ın kitabına layık bir hürmet ve huşu ile dinlemelerini söylemek¬ 
tedir. Bundan, imam namazda kıraat ederken cemaatin onu sükû¬ 
net içinde dinlemeleri ve birşey okumamalan neticesi de çıkanlabi- 
lir. Mamafih bu konuyu yorumlama hakkında imamlar arasında 

farklı görüşler vardır. İmam Ebu Hanife ve arkadaşlarına göre, na¬ 
mazda imam, Kur'an-ı ister açıktan ve ister içinden okusun, cemaat¬ 
te olanlar hiçbir şey okumamalıdır, öte yandan, İmam Malik ve 

imam Ahmed, namazda imamın açıktan okuduğu hallerde, cemaa¬ 
tin hiç bir şey okumadan dinlemelerini, fakat imamın açıktan değil 

de içinden okuduğu durumlarda Fatiha suresini okumaları gerekti¬ 
ğini söylemişlerdir. Yalnız, İmam Şafii'ye göre ise, namazda imam is¬ 

ter içinden okusun ister açıktan, cemaatin Fatiha suresini muhak¬ 

kak okumaları gerekmektedir. O görüşünü. Fatiha suresi okun- 

maksızm namazın tamam olmayacağı hususundaki hadislere da¬ 
yandırmaktadır. 

154. "Rabbini an" ibaresi "namaz kıl" anlamına geldiği gibi "İster dil 

ile ister değil, Allah'ı hatırda tut" anlamına da gelir. 

"Sabah ve akşam" tabiri hem bizzat o vakitleri ve hem de "daima" an- 
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lamım tazammum eder. O halde "Rabbini sabah ve akşam an"; "Sa¬ 
bahleyin ve akşamleyin Rabbin için namaz kıl" ve "daima Allah ı ak¬ 

lında tut" demekUr. 
Sure. Allah'ı zikretmeleri, anmaları hususunda müslümanlann 

ihmallerine karşı (ki yalnızca bu. dünyadaki tüm kötülüklerin ve 
keşmekeşlerin sebebidir) yukarıdaki uyan ile son bulmaktadır. İn¬ 
san ne zaman Allah ın onun Rabbi olduğunu ve ölümünden sonra 

doğrudan doğruya Ona hesap vermek zorunda olacağım unutmuş¬ 
sa. hakk yoldan sapmıştır, kötü ve gayri ahlaki fiiller işlemiştir. Bun¬ 
dan dolavı, hak yolu takip etmek niyetinde olan ve başkalarım da ay¬ 
nı vola getirmek isteyen kişi bu ihmalkârlığa karşı tam manâsıyla 
uyanık olmalıdır. İste bu nedenledir ki. Kur an, namazın yerine geti¬ 

rilmesinin. Allah'ı zikretmenin ve her durumda Ona yönelmenin 

önemini tekrar tekrar vurgulamaktadır. 
155. Allah a itaatsizliğe ve en sonunda kepazeliklere, rezilliğe götü¬ 

ren seytanlann gururlu ve bâtıl yollarına karşılık, tevazu dersi alın¬ 
ması için meleklerin misali verilmekle: Allah m önünde boyunlarım 
büker ve her dem O na ibadet ederler. Bu yüzden, her kim Allah'ın 
nazarında yüksek bir mevki kazanmayı arzuluyorsa melekleri izle¬ 

meli. şeytanların yollarından uzak durmalıdır. 
156. Arapça" -y—- " sözü. Onlar. Allah ın kusursuz olduğunu, 

hertürlü noksanlık, hata ve güçsüzlükten tamamen münezzeh ol¬ 

duğunu. ne bir ortağı, ne dengi ve ne de benzeri olduğunu itiraf ve 
ilân ederler ve her zaman bununla meşguldürler" demektir. 

157. Bu ayeti okuyan ya da dinleyen her kişiye secde yapması ge¬ 

rekmektedir ki. tevazulanmn. acziyetlerinin bir ifadesi O nun me¬ 
lekleriyle aynı anda itaatta olduklarının pratik bir göstergesi olarak, 

fiziksel halleri de Allah a mukarreb meleklerle muvafakat içinde ol¬ 

sun. 
Bu. okunmasıyla secde yapılması gereken ondört ayetin ilkidir. 

Bütün müctehidier bu sözkonusu ayetlerin hepsinde secde yapıl¬ 
ması gerekliği konusunda ittifak etmiş olmalarına rağmen, bu sec¬ 
denin farz olup olmadığı hususunda farklı düşünmektedirler. İmam 
Ebu Hanife ye göre, bu gibi yerlerde secde yapmak vaciptir. Fakat di¬ 
ğer imamlar "sünnet" olduğu görüşündedirler. Sünnet olan bir şey 

vacip" gibi bağlayıcı değildir, fakat günah olmamasına rağmen, kas¬ 
ten terkedilmesi, bir müslüman için hoş bir şey değildir. Onu sürekli 

ihmal etmek ise günahtır. 
Secdenin ifa tarzına gelince, farklı durumlarda değişik şekillerde 

yapıldığım hadislerden öğreniyoruz. Yüce Peygamber (s.a) bazen 

secde ayetini okurken, hemen o anda ve bulunduğu yerde secdeye 
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giderdi, herkes de onunla beraber aynı hareketi yapardı, hatta o ka¬ 

dar ki, biri secde yapmak için yerde boş bir alan bulamazsa, alnını 
önündekinin sırtına koyarak secdeyi yapardı. Ayrıca öğreniyoruz ki, 

Hz. Peygamber (s.a) Mekke fethi sırasında Kur an okuyordu ve secde 

yapılmayı gerektiren bir ayete geldi, o zaman yerde olanlar yere ka¬ 
panarak, at ve deve üzerinde olanlar, o hayvanların sırtına vararak 
bu secdeyi yerine getirmişlerdi. Bazen, Hz. Peygamber (s.a) secde 
ayetini insanlara vaaz ederken okursa, derhal minberden iner, yerde 

secdesini yapar ve sonra tekrar yerine geçerek konuşmasını sürdü¬ 

rürdü. 
Müslümanların cumhuru, secdenin yapılış şartlarının aynı na¬ 

maz secdelerininki gibi olduğu görüşündedirler. Fakat secde ile ilgili 
olan bu şartların hadisten herhangi bir delili bulunmamaktadır. 
Hadislerden şunu anlıyoruz ki. tilavet secdesi bulunan ayeti işiten 
bir kimse nerede olursa olsun ve bir takım şartlara aldırmadan her 

ne durumda olursa olsun başını eğmelidir. Abdestli mi değil mi, kıb¬ 
leye yönelik mi, değil mi, secde için başını koyabilecek bir yer bulabi¬ 
lir mi, bulamaz mı, bunlara aldırmamalıdır. Böyle yaptıklarına dair 
geçmiş alim ve muttaki kimselerden örnekler de bunu teyid etmekte¬ 
dir. imam Buhari'ye göre Abdullah b. Ömer, abdestli olup olmadığı¬ 
na bakmaksızın secde yapardı. Fethül-Bari'de nakledildiğine göre, 

Ebu Abdurrahman Sülemi, yürürken Kuran okurdu ve secdeyi ge¬ 
rektiren bir ayete geldiğinde abdestli olsun olmasın, kıbleye yönelik 

butunsun bulunmasın boynunu eğerdi. Bütün bunlardan şu sonu¬ 
ca vanyoruz ki, çoğunluğun takip ettiği yolu izlemek daha ihtiyatlı ve 
temkinli ise de, eğer bir kişi çoğunluktan farklı bir uygulamayı takip 
ederse, bu kimse bundan dolayı kınanmamalıdır. Çünkü, bu konu¬ 

da çoğunluğun izlediği usul için Sünnet te bir delil bulunmazken, 

alimlerin böyle amel ettiklerine dair misaller vardır. 

A'RAF SURESİNİN SONU 
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8 

ENFAL SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Bu sure, 'Enfal ' (Ganimetler) adını birinci ayetten almakta¬ 

dır. 

Nüzul Zamanı: Sure, H.2. yılda İslâm ile küfür arasındaki ilk sa¬ 

vaştan (Bedir savaşından) sonra nazil olmuştur. Sure savaşın ayrın¬ 
tılı ve kapsamlı bir özetini verdiğine göre, tüm surenin bir defada ve 
aynı zamanda indirilmiş olması muhtemeldir. Fakat savaş sonucu 
ortaya çıkan problemlerle ilgili bazı ayetler sonradan indirilmiş ve bir 
bütün oluşturmak üzere diğer ayetler arasında gerekli yerlere ko¬ 
nulmuş da olabilir. Her halükârda, surenin herhangi bir yerinde, bu 
surenin birkaç bölümden oluşan bir derleme olduğunu gösteren hiç 
bir işaret yoktur. 

Tarihsel Arkaplan: 

Sureyi incelemeye geçmeden önce Bedir savaşma yol açan olayla¬ 
ra bir göz atmakta fayda vardır. 

Peygamberliğin Mekke'de geçen ilk on küsur yılında, davet; sebat 

ve dayanıklılık hususundaki başarısını ispat etmişti. Bu başarı iki 

noktaya dayanıyordu. Birincisi en üstün karakter özelliklerine sa¬ 
hip olan Hz. Peygamber (s.a) görevini hikmet, hoşgörü ve şevkle ya¬ 
pıyordu. Davranışlarıyla, bu hareketi başarılı bir sona ulaştıracağı¬ 

nı ve böylece. bu yolda her tür tehlike ve engeli karşılamağa hazır ol¬ 
duğunu göstermişti. İkincisi, davetin kendisi de o denli etkileliyiciy- 
di ki, kaçınılmaz bir şekilde insanların zihinlerini ve gönüllerini ken¬ 
disine çekiyordu, öyle ki cahiliye. hurafe ve ön yargılardan oluşmuş 
tüm engeller onun gelişmesini önleyemiyordu. İşte bu nedenle, bu 
hareket"! önceleri küçümseyen "cahiliye" Arapları, Hz. Peygam- 
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ber'in (s.a) Mekke döneminin sonlannda aynı hareket "i büyük bir 
tehlike olarak kabul etmeye başlamış ve sahip olduklan tüm güçler¬ 
le onu ezmeye çalışmışlardır. Fakat yukanda değinilen gücüne rağ¬ 
men hareket, zafere ulaşmasını sağlayacak bazı niteliklerden hâlâ 

yoksundu: 
Birincisi, hareketin çevresine sadece inanmakla kalmayıp kendi¬ 

lerini tamamen onun başarı ve zaferine adayan yeteri sayıda taraftar 
toplandığı henüz ispatlanmamıştı. Bunlar o denli kendilerini davaya 
adamışlardı ki, tüm enerji ve çabalarını harcamaya, hatta en yakın 
akrabaları bile olsa tüm dünyaya karşı davalarını savunmak için sa¬ 
vaş açmaya ve bu uğurda canlarım fedaya etmeye hazırdılar. Müsla- 
manlann, Mekkeli Kureyşliler elinde en şiddetli işkencelere maruz 

kaldıkları ve imanlanndaki sebatlarını ve Islâm'a olan bağlılıklarını 
ispat ettikleri doğrudur. Fakat İslam'ın çevresinde, o idealden başka 
bir şeyi önemsemeyen ve hayatlannı onun yolunda feda eden bir in¬ 

san grubu toplandığını gösterilebilmesi için başka denemelere de ih¬ 

tiyaç vardı. 
İkincisi, gerçi İslam'ın sesi tüm ülkeye yayılmıştı, ama onun etkisi 

ve topladığı güç, sadece belirli bir bölge ile sınırlı kalmıştı. İslam eski 
"cahiliye" düzeni ile şiddetli bir çatışmaya girecek kadar yeterli bir 
güce henüz ulaşamamıştı. 

Üçüncüsü, İslam'ın henüz kendi yurdu yoktu ve gücünü yoğun- 
laştmp, ileriki hareketler için bir dayanak olarak kullanabileceği bir 
toprağa henüz sahip değildi. Çünkü müslümanlar ülkenin her tara¬ 
fında dağınık bir haldeydi ve kendilerini yurtlarından söküp çıkar¬ 
mak isteyen kana susamış düşmanlarıyla, kafirlerle içiçe yaşıyor¬ 

lardı. 
Dördüncüsü, müslümanlar henüz İslam'a dayalı hayat tarzının 

bereket ve lutuflannı pratikte gösterebilecek bir fırsat ele geçirme- 
mişlerdi. Ne bir İslam kültürü, ne bir İslam ekonomisi sosyal ve siya¬ 
sal sistemi, ne de onlara yol gösterecek savaş ve banş ilkeleri vardı. 
Bu nedenle müslümanar, tüm hayat tarzlarının dayanağını teşkil 

edecek bu ahlakî ilkeleri ortaya koyma fırsatı bulamamışlardı. Müs¬ 
lümanların bir toplum olarak davalarını tebliğde samimi olduklan 
da bir deneme ile henüz ortaya konmamıştı. 

Allah bu eksiklikleri doldurmak için fırsat yarattı. 
Hz. Peygamberin (s.a) Mekke'de geçirdiği son dört yıl boyunca İs¬ 

lam'ın sesi Yesrib'de (Medine'de) etkisini hissettiriyor ve Yesribliler, 
çeşitli nedenlerle diğer Arap kabilelerinden daha hızlı ve hazır bir şe¬ 
kilde daveti kabul ediyorlardı. Hatta Peygamberliğin onikinci yılın¬ 
da, hac mevsiminde 75 kişilik bir heyet gecenin karanlığında Hz. 
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Peygamber (s.a) ile buluşlu. Bu insanlar sadece iman etmekle kal¬ 
madılar. aynı zamanda ona ve taraftarlarına bir yurt, yuva vermeyi 
teklif ettiler. Hz. Peygamber de (s.a) Allah'ın lütfettiği bu çığır-açan 

fırsatı değerlendirdi. 
Yesribliler bu teklifin ciddiyetini biliyorlardı ve bunun sadece bir 

mülteciye sığınma hakkı vermek anlamında olmadığını, fakat lider 

ve başkanlan olması için Allah'ın Rasulü'nü davet etmek demek ol¬ 
duğunun da farkındaydılar. Aynı şeklide muhacirlerle birlikte, ken¬ 
dilerinin de katılacağı düzenli bir toplum oluşturmak üzere davet et¬ 
tiklerini de biliyorlardı. O halde Yesriblilerin yaptığı teklif.Yesrib i 

"İslam Şehri'' yapmaktı. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a) onların 
davetini kabul etti ve Yesrib'i Arabistan'da ilk "İslam Şehri'1 yaptı. 

Yesribliler bu teklifin ne anlama geldiğini de biliyorlardı. Bu teklif 
aslında, tüm Arabistan'a savaş ilanı ve kendilerine ekonomik ve sos¬ 
yal boykot uygulanmasına da bir çağrıda bulunmak demekti. Ve 

Yesribli "Ensar" Akabe'de Hz. Peygambere (s.a) biat ettiklerinde, bu¬ 

nun sonuçlarının da farkındaydılar. Biat sırasında Yesribli delegele¬ 

rin en genci olan Esad bin Zürare (r.a) ayağı kalktı ve şöyle dedi: "Ey 
Yesribliler! Beni dinleyin ve meseleyi etraflıca düşünün. Biz onu Al¬ 
lah'ın Rasûlü olarak kabul edip geldik, ama tüm Arabistan ın düş¬ 

manlığım üzerimize çekeceğimizi de bilmeliyiz. Çünkü onu Yesrib'e 
götürdüğümüzde bize saldıracak ve çocuklarımız kılıçtan geçirile¬ 
cek. Bu nedenle, eğer bunu karşılamaya cesaretiniz varsa ona biat 
edi ı. O zaman Allah size onun mükafatını verir. Ama sizin kendi ca¬ 
nın zı ondan ve getiridiği mesajdan daha çok seviyorsanız, bu mese¬ 
leyi burada bırakın ve açıktan açığa özür beyan edin. Çünkü Allah 

şu anda özürlerinizi kabul eder." 
Heyetten Abbas bin Ubade bin Nadle, aynı noktalan vurguladı: 
"Bu şahsa yaptığınız bağlılık yemininin ne ifade ettiğini biliyor 

musunuz?" ("Evet, biliyoruz" sesleri). "Siz ona biat etmekle tüm dün¬ 
yaya savaş ilan ediyorsunuz. Artık hayatlannız ve mallannız için her 
tür muhtemel tehlike gündemdedir. Bu nedenle iyi düşünün. Eğer, 

zihninizden o zaman onu düşmanlarına teslim etmek gibi bir düşün¬ 
ce geçiyorsa, onu şimdi yalnız bırakmak daha iyidir. Çünkü böyle bir 
davranış size bu dünyada da ahirette de utanç ve zillet getirecektir. 

Diğer taraftan eğer bu davetin neden olacağı tüm sonuçlara göğüs 
gereceğinize samimiyetle inanıyorsanız, o zaman en hayırlısı ona bi¬ 
at etmenizdir. Çünkü Allah'a andolsun ki bu size bu dünyada da, 

ahirette de hayır getirecektir." 
Bunun üzerine heyettekilerin hepsi bir ağızdan bağırdılar. "Bü¬ 

tün servetimizi, akrabalarımızı ve ailemizi onun uğıunda feda etme- 
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ye hazırız." 

îşte 'ikinci Akabe Biati" diye bilinen meşhur bağlılık yemini bu za¬ 
man yapıldı. 

Diğer taraftan Mekkeliler de kendi açılarından bunun ne anlama 

geldiğinin farkındaydılar. Çok iyi tanıdıkları Hz. Muhammed'in (s.a) 
sahip olduğu büyük şahsiyeti, olağanüstü yetenekleriyle bu anlaş¬ 

ma sonucunda büyük bir destek kazanacağının farkına vardılar. 
Çünkü bu, Rasulullah a (s.a) olan bağlılık ve sebatları denenmiş 

olan müminlerin Hz. Peygamber in (s.a) liderlik ve rehberliğinde di¬ 
siplinli bir toplum halinde birleşip bütünleşmelerine yardım edecek¬ 
ti. Ve kafirler bunun, kendi eski hayat tarzları için ölüm anlamına 
geldiğini de biliyorlardı. Hayatlannı kazandıkları tek ve en önemli 

kaynak olan ticaret içimde Medine'nin ne denli stratejik bir öneme 
sahip olduğunun da farkındaydılar. 

Medine'nin coğrafi konumu, müslümanlann. Yemen le Suriye 
arasındaki ticaret yolunu kesmelerini ve böylece onların ve diğer 

putperest kabilelerin ekonomilerini kökten sarsmalannı mümkün 
kılacak nitelikteydi. Taif ve diğer bölgeler hariç sadece Mekkelilerin 

bu yol üzerinden yaptığı ticaretin değeri yılda ikiyüz bin dinar tutu¬ 
yordu. {*) 

Kureyşliler Akabe Biati nin ifade ettiği anlamdan haberdar olduk¬ 

ları için, o gece bu bağlılık yeminini haber aldıklarında büyük bir ra¬ 
hatsızlık duydular. İlk önce Medinelileri kendi taraflarına çekmeye 
çalıştılar. Fakat müslümanlann küçük gruplar halinde Medine'ye 
hicret ettiklerini görünce, Hz. Peygamber in de (s.a) bir müddet son¬ 
ra hicret edeceğini anladılar. Bundan sonra, bu büyük tehlikeyi en¬ 
gellemek için kesin bir tavır almak için hazırlandılar. 

Hz. Peygamber in (s.a) hicretinden birkaç gün önce Kureyşliler 
meseleyi görüşmek üzere bir toplantı yaptılar. Bir müddet tartıştık¬ 
tan sonra. Hz. Peygamber in (s.a) hayatına son vermek üzere Beni 

Haşim hariç Kureyş'in her kabilesinden bir kişi seçilmesine karar 
verdiler. Bunun amacı Hz. Peygamber in (s.a) ailesinin diğer Kureyş 
kabilelerinin tümü ile savaşmasını zorlaştırmak ve onlan, Hz. Pe- 

yamber'in (s.a) öldürülmesine karşılık intikam almak yerine, kan- 
diyeti almayı kabul etmeye zorlamaktı. Fakat Allah ın bir lütfü sonu¬ 
cu Hz. Peygamber in (s.a) hayatını hedef alan tuzak, onun takdir edi¬ 

lecek basireti ve Allah'a duyduğu tam güven sayesinde başarısızlıkla 
sonuçlandı ve Hz. Peyamber (s.a) sağ salim Medine'ye ulaştı. Onun 
hicret etmesini engelleyemeyince, Medine'ye ulaştığından beri Hz. 

(•) Bir dinar, on dirhemdir. Bir dirhem 2.97 gr. gümüştür, buna göre 200.000 dinar. 
5940 kg gümüş karşılığı bir para değerini ifade eder. (Çev.j 
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Kureyş ticaret yolları. 
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Peygamber e (s.a) kin besleyen Abdullah b. Ubey'den faydalanmayı 
düşündüler. Abdullah. Medine'nin ileri gelen liderlerindendi ve hal¬ 
kı onu kral yapmaya karar vermişti. Fakat Evs ve Hazreç'in çoğunlu¬ 
ğu müslüman olup, Hz. Peygamber i (s.a) lider, rehber ve başkanlan 
olarak kabul edince, onun kral olma konusundaki tüm ümitleri su¬ 
ya düştü. Bu nedenle Kureyşliler ona şöyle bir mektup yazdılar. "Siz 
bizim düşmanımıza sığınma hakkı tanıdığınız için, açıkça söylüyo¬ 
ruz ki, ya onunla kendiniz savaşır veya onu şehrinizden sürgün 
edersiniz ya da Allah'a andolsun ki şehrinize saldırır, erkeklerinizi 
öldürür ve kadınlarınızı cariye ediniriz." Bu mektup Abdullah b. 
Ubey'in kıskançlık duygularını alevlendirdi ve bazı tuzaklar kurma¬ 
ya niyetlendi. Fakat Hz. Peygamber (s.a) tam zamanında gerekli ön¬ 

lemleri aldı ve onun düzenleri bozuldu. 
Kureyşliler tehdit için bir fırsat daha buldular. Medine'nin ileri ge¬ 

lenlerinden biri olan Sa'd b. Muaz, Umre için Mekke'ye gittiğinde, 

Ebu Cehil, Kabe’nin önünde onun yolunu kesti ve şöyle dedi: "Siz bi¬ 
zim dinimizi reddedenlere sığınma hakkı vermiş ve onlara yardım et¬ 
mişken, senin huzur içinde umre yapmana izin vereceğimizi mi sanı¬ 
yorsun? Eğer Umeyye b. Halefin misafiri olmasaydın, buradan canlı 

çıkamazdın." Sa'd: "Allah'a andolsun, eğer beni bundan alıkoyansan 
ben de senden daha kötü bir intikam alınm ve senin Medine'den ge¬ 

çen yolunu keserim." cevabını verdi. Bu olay, Mekke'lilerin, Müslü¬ 
manları Kabe'ye hac ziyareti yapmaktan alıkoyacakları, Medinelile- 
rin ise buna karşılık Suriye ticaret yolunu İslam düşmanlarına ka- 
patacakan konusunda bir ilâna neden oldu. Gerçekte Müslümanla¬ 
rın, çıkarları bu ticaret yoluna bağlı olan Kureyşlileri ve diğer kabile¬ 
leri, İslam'a karşı düşmanca tavırlarını tekrar gözden geçirmeye zor¬ 

lamak için bu yolu dikkatli bir gözetim altında tutmaktan başka se¬ 
çenekleri yoktu. İşte bu nedenle Hz. Peygamber (s.a) bu probleme 
çok büyük önem vermiştir. Yeni kurulan İslam toplumunu organize 
etmek için gerekli ilk düzenlemeleri ve komşu Yahudi toplu luklany- 
la banş anlaşmaları yaptıktan sonra, bu bağlamda iki önlem almış¬ 

tır. 

Birincisi, Kızıl Deniz le bu ticaret yolu arasında yaşayan kabileler¬ 
le anlaşma yapıp onlan müslümanlarla tarafsızlık (neutrality) an¬ 

laşması imzalamaya ikna etmek üzere görüşmeler yaptı. Bu görüş¬ 

melerde başarılı oldu ve sahildeki dağlık bölgenin en önemli kabile¬ 
lerinden bir olan Cuheyne ile tarafsızlık anlaşması yaptı. Daha son¬ 
ra, Hicretin birinci yılının sonunda. Yenbu ve Zu'l-U say raya yakın 
bir yerde yaşayan Beni Demre kabilesi ile savunma anlaşması yaptı. 
H. 2. yılda Beni Müdlic de. Beni Demre'nin komşuları olduğundan 
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bu anlaşmaya dahil oldu. Daha sonra Müslümanların yürüttüğü 

tebliğ hareketinin sonucu bu kabilelerden bir çoğu İslam'ı kabul et¬ 
ti 

İkincisi. Hz. Peygamber (s.a) Kureyşlilere bir uyan olsun c iye bu 

yola arka arkaya kendi adamlanndan oluşan küçük gruplar gönder¬ 
di ve bazılarında kendisi de bulundu. Hicret'in birinci yılında bu yola 
dört sefer yapıldı: Hz. Hamza'nın liderliğindeki sefer, Ubade b. Ha- 
ris'in ve Sa'd b. Ebi Vakkas'ın liderliğindeki seferler ve Hz. Peygam¬ 
berin (s.a) liderliğindeki Ebva Seferi. İkinci yılın ilk ayında aynı tica¬ 
ret yoluna iki akın daha düzenlendi. Bunlar da Buvat gazvesi ve Zu'l- 
Uşayra gazvesi diye bilinirler. Tüm bu gazve ve akınlar h ıkkmda 
önemli olan iki nokta dikkate değer: 

Birincisi, bu akmlardan hiçbirinde ne kan dökülmüş, ne de bir 
kervan yağmalanmıştır. Bu da, bu akınlann asıl amacının Kureyşli¬ 
lere rüzgarın hangi yönde estiğini göstermek olduğunu açığa çıkar¬ 

mak olmuştur. İkincisi, bu akmlardan hiç birine Hz. Peygamber (s.a) 
hiçbir Medineliyi göndermedi. Bütün akın gruplan sadece muhacir¬ 
lerden oluyordu. Böylece çatışma Kureyşliler arasında kalacak ve 

başka kabilelerin girmesiyle daha da yayılmayacaktı. Diğer taraftan, 
Mekke'deki Kureyşliler bu çatışmaya başkalannı da sokmaya çalışı¬ 
yorlardı. Medine'ye akın birlikleri gönderdiklerinde insanlan talan 

etmekten çekinmiyorlardı. Mesela, Kura b. Cabir el Fihri liderliğin¬ 
deki grup, gerçek niyetlerinin ne olduğunu gösterecek şekilde şehrin 
hemen dışında Medinelilerin sığırlannı talan edip ele geçirdiler. 

İşte H. 2. yılında Şaban ayında (M.S. Şubat veya Mart 632) sadece 

otuz kırk kişinin koruyuculuğunda 50.000 dinar veya daha fazla de¬ 
ğerinde mal taşıyan Kureyş ticaret kervanının Suriye'den Mekke'ye 

giderken Medine'den kolayca saldınlabilecek bir bölgeye geldiğinde 
durum böyleydi. Kervan binlerce liralık ticari mal taşıdığı ve çok iyi 
korunmadığı için, kervanın lideri Ebu Süfyan, doğal olarak ve daha 
önceki deneyiminin de etkisiyle müslümanlann bir saldın düzenle¬ 
mesinden korktu. Bu nedenle, tehlikeli bölgeye girer girmez, çılgın 
görünüşüyle yardım çağnsında bulunması için bir sürücüyü Mek¬ 

ke'ye gönderdi. Sürücü Mekke'ye geldiğinde, eski bir Arap geleneği¬ 
ne uyarak, devesinin kulaklannı yırttı, burnunu kesti ve devesine 
ters bindi. Daha sonra gömleğini önden ve arkadan yırtarak tüm se¬ 
siyle bağırdı: "Ey Kureyşliler! Ebu Süfyan yönetiminde Suriye'den 

gelen kervanımızı korumak için yardım gönderin, çünkü Muham- 
med ve adanılan onun peşinde. Aksi takdirde mallannıza kavuşaca¬ 
ğınızı sanmam. Koşun, yardıma koşun!" Bu tüm Mekke'de heyecan 

ve kızgınlık yarattı ve Kureyş'in bütün ileri gelenleri; savaşa hazır- 
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landılar. 600 silahlı asker ve 100 süvarinden oluşan bir ordu, büyük 
bir coşku ve gösterişle savaş için yola çıktı. Amaçlan sadece kervanı 
kurtarmak değil, aynı zamanda Medine’de güçlenen müslümanla- 
nn bu yeni tehdidine toptan bir son vermekti. Ticaret yolunu gele¬ 

cekte tamamen güvenilir bir hale getirmek için, bu yükselen gücü 
kırmak ve çevredeki kabileleri korkutup sindirmek istiyorlardı. 

Etrafta olan olaylardan ve çevrenin durumundan her zaman ha¬ 

berdar olan Hz. Peygamber (s.a) karar verme zamanının ve cesurca 
bir adım atma anının geldiğini hissediyordu. Bu an kullanılmazsa 

İslâmî hareket ebeddiyen sona erebilir ve tekrar dirilmesine hiç bir 
şans kalmayabilirdi. Çünkü eğer Kureyşliler Medine’ye saldırırsa, 
şans müslümanlann aleyhine olurdu. İslam toplumu hala tehlike ve 

sarsıntı içindeydi. Çünkü Muhacirler, Medine'de kaldıkları bu kısa 
süre içinde (iki yıldan az) henüz ekonomik durumlarını düzeltme- 
mişlerdi. Ensar henüz denenmemişti ve komşu Yahudi topluluklar 

da düşmanca bir tutum içindeydi. Yanısıra Medine’nin içinde güçlü 
bir müşrik ve münafık grubu vardı. Bunun da ötesinde komşu kabi¬ 
leler Kureyş korkusuyla yaşıyorlar ve onlara dini açıdan yakınlık du¬ 
yuyorlardı. Bu nedenle Hz. Peygamber (s.a) bu muhtemel saldın so- 

nuçlannın müslümanlann lehine olmayacağını hissediyordu. 
İkinci ihtimal ise, Kureyşlilerin Medine'ye saldırmayıp sadece bir 

kuvvet gösterisi ile kervanlarını sağ salim kurtarmaya çalışmalany- 
dı. Bu durumda da, eğer müslümanlar hareketsiz kalırsa bu onların 
şöhretini kötü yönde etkileyecekti. Bu çatışmada müslümanlann 
göstereceği bir zayıf tutum, diğer Araplan da cesarete geçirecek ve 
ülkede müslümanlann hayatını çok güvensiz bir konuma sokacak¬ 
tı. Kureyş'in örnek olmasıyla, çevre kabileler onlara düşmanlık ya¬ 

pacak, Medineli Yahudi, müşrik ve münafıklar da apaçık müslü- 
manlara başkaldıracak ve sadece can, mal ve haysiyet güvenliğini 
tehlikeye sokmakla kalmayacak, aynı zamanda onlann Medine'de 
yaşamasını bile zorlaştıracaktı. 

Müslümanlar, hayatlannı, mal ve şereflerini korumak için düş¬ 
manlarının kalplerine korku da salamayacaklardı. Durumun dik¬ 
katle incelenmesi, Hz. Peygamber i (s.a) bu kararlı adımı atmaya ve 
toplayabildiği güçle savaşa gitmeye yöneltti. Çünkü ancak bu şekil¬ 
de İslam toplumunun yaşamaya hakkı veya yok olmaya mahkum 

olup olmadığı gösterilmiş olacaktı. 
Hz. Peygamber (s.a) bu büyük karan verdiğinde, tüm Ensar ve 

Muhacirleri topladı ve hiç bir şeyi gizlemeksizin tüm meseleyi onlara 
anlattı: "Allah size iki şeyden biriyle karşılaşmayı vaddetti; kuzeyden 
gelen kervan veya güneyden gelen gelen Kureyş ordusu. Hangisine 
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saldırmak istiyorsunuz?" Oradakilerin çoğu kervana saldırmak is¬ 
tediklerini söylediler. Fakat başka bir noktayı gözönünde bulundu¬ 
ran Hz. Peygamber (s.a) sorusunu tekrarladı. Bunun üzerine Muha¬ 
cirlerden Mikdad b. Amr ayağa kalktı ve şöyle dedi: "Ey Allah'ın 
Resülü, Allah'ın sana emrettiği yöne git. nereye gidersen biz seninle 
beraber geliriz. Biz Israiloğullan gibi: "Git ve Rabbinle birlikte savaş, 
biz sizi burada bekliyoruz,” demeyiz. Bilakis: "Git ve Rabbinle birlik¬ 
te savaş; biz de son nefesimize dek sizin yanınızda savaşacağız de¬ 
riz. "Peygamber (s.a) yine bir karara vardığını belirtmedi ve henüz İs¬ 
lam uğrunda hiçbir savaşta rol almayan Ensardan bir cevap bekle¬ 
di. Bu onlann İslam uğrunda savaşmaya hazır olduklarını ispat 

edecekleri ilk fırsat olduğundan Hz. Peygamber (s.a) direkt olarak 

onlara hitap etmeksizin üç kez tekrarladı. Bunun üzerine Ensar dan 

Sad b. Mu'az ayağa kalktı ve: "Galiba bu soruyu bize soruyorsun" 
dedi. Hz. Peygamber (s.a) " Evet"' deyince Sad şu cevabı verdi: "Biz sa¬ 

na inandık, senin getirdiğin şeyin hak olduğunu tasdik ettik ve seni 
dinlemek ve sana itaat etmek üzere kesin söz verdik. Bu nedenle, Ey 
Allah'ın Resulü neyi dilersen onu yap. Seni Hak la gönderen Allah a 
andolsun ki seni deniz kıyısına kadar takip etmeye hazırız. Eğer de¬ 
nize girersen biz de seninle birlikte gireriz. Seni temin ederiz ki, hiç 
birimiz geride kalmaz ve seni terketmez. Bizi yann savaş alanına gö- 
türsen de seninle birlikte savaşa gitmekte hiç birimiz tereddüt etme¬ 
yiz. Savaşta sebat edeceğiz ve hayatımızı orada feda edeceğiz. Ümit 
ederiz ki, bizim bu davranışımız Allah'ın rahmetiyle senin kalbini fe¬ 
rahlatır. Bu nedenle, Allah'ın lütfuna güvenerek bizi savaş alanına 

götür." 
Bu konuşmalardan sonra, kervana doğru değil, Kureyş ordusuna 

doğru yürünülmesine karar verildi. Fakat bu karann çok sıradan bir 
özelliğe sahip olduğuna dikkat edilmelidir. Çünkü savaş alanına gi¬ 

den askerlerin sayısı üçyüzden biraz fazlaydı. (86 Muhacir, 61 Evs'li 
170 Hazreç'li) Bu küçük ordunun silahlan azdı ve savaş için teçhi- 
zatlan yoktu. Sadece birkaç tanesinin atı vardı ve diğerleri sahip ol- 

duklan toplam 70 deveye sırayla üçer dörder binmek zorundaydılar. 

Her şeyin ötesinde savaş için yeterli silahlan yoktu. Sadece 60 kişi¬ 
nin zırhı vardı. Bu nedenle hayatlannı İslam uğruna feda etmeye ha¬ 
zır olanlar hariç, savaşa katılanlann çoğu bile bile ölüme gidiyor- 
muşçasma korku ile dolmuşlardı. Olaylara kişisel çıkarları açısın¬ 
dan bakanlar da vardı. İslam'ı kabul etmiş olmalanna rağmen, bu 
imanm kendilerinden canlannı ve mallannı feda etmelerini isteyebi¬ 
leceğini idrak edemiyorlardı, işte bunlar, bu seferin dini heyecandan 
kaynaklanan akılsızca bir savaş olduğunu düşünüyorlardı. Fakat 
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Hz. Peygamber (s.a) ve gerçek müminler hayati risk taşıyan bu kritik 
anın önemini kavramışlardı. Bu nedenle Allah'a dayanarak dosdoğ¬ 
ru Kureyş ordusunun geldiği güney batıya yöneldiler. Bu onların 
başlangıçtan beri kervanı yağmalamak için değil, Kureyş ordusu ile 
savaşmak üzere yola çıktıklarını göstermektedir. Çünkü eğer kerva¬ 

nı yağmalamayı düşünmüş olsalardı, güney-batı yönüne değil ku- 
zey-batı yönünü tutarlardı. (*) 

İki ordu Ramazan ın on yedinci günü Bedir de karşılaştılar. İki or¬ 
du karşı karşıya geldiğinde ve Hz. Peygamber (s.a) Kureyş ordusu¬ 
nun müslümanlanmn üç katı okluğunu ve daha iyi silahlandığını 
gördüğü zaman, ellerini yukarı kaldırdı ve büyük bir tevazu ile şu 
duayı yaptı: "Allah'ım! İşte Kureyşliler savaş teçhizatlarıyla övünü¬ 

yorlar, senin Rasulü'nün yalancı olduğunu ispatlamaya gelmişler. 
Allah'ım! Bana vahyettiğin yardımı gönder. Allah'ım! Eğer senin kul¬ 
larından oluşan bu küçük ordu helak olursa, o zaman yeryüzünde 
sana ibadet edecek kimse kalmayacak." 

Savaşta Mekkeli muhacirler en ağır imtihana tabi tutuldular. 
Çünkü yakın akrabalanna karşı savaşmak kendi babalarını, oğulla¬ 
rını dayı ve amcalarını kılıçtan geçirmek zorundaydılar. Sadece Hak¬ 
kı samimiyetle kabul etmiş ve bâtıBa tüm bağlarını koparmış olanlar 
böyle zor bir imtihandan başarıyla çıkabilirdi. Diğer taraftan En- 
sar ın tabi tutulduğu imtihan da kolay değildi. Ensar o zamana dek, 
müslümanlara sağınma hakkı tanıyarak Kureyşlileri ve müttefikle¬ 
rini sadece dışlamakla kalmışlardı. Fakat şimdi, ilk defa, onlarla sa¬ 
vaşacaklar ve uzun sürecek bir savaşın tohumlanın atacaklardı. Bu 
da büyük bir imtihandı, çünkü birkaç bin kişilik nüfusa sahip bir 
şehrin tüm Arabistan'a karşı savaşın yükünü taşıyacağı anlamına 

geliyordu. Şu da açık bir gerçek ki, sadece kişisel çıkarlarını feda 
edecek kadar İslam'a bağlı olanlar bu cesurca adımı atabilirlerdi. 

Böylece Allah, Muhacirlerin ve Ensar ın kendilerini feda etmeleri¬ 
ni, samimi imanları nedeniyle kabul etti ve onlan yardımı ile müka¬ 
fatlandırdı. Kibirli, iyi silahlanmış Kureyş ordusu, İslam'ın bu silah¬ 
sız erleri tarafından yenilgiye uğratıldı. Onlardan 70 kişi Öldürüldü, 

(•) Bu bağlamda tarihçilerin ve siret yazarlarının çoğunlukla hadis ve megazi kitap¬ 
larına dayandıklarım söylemekte fayda vardır. Oysa Bedir savaşı ile ilgili rivayet edi¬ 
len hadislerin çoğu Kur an da değinilen gerçeklere aykmdır, bu nedenle de. onlara 
güvenilmez. Bedir savaşı ile ilgili yalnızca Kur an daki gerçeklerin güvenilir olduğu¬ 
na duyduğumuz inanç sadece safdillik değildir. Tarihsel açıdan da bunlar Hakkın¬ 
da hiç bir şüphe olmaz. Çünkü Enfal Suresi, Bettir Savaşı ndan hemen sonra nazil 
olmuş ve bu savaşta yer alanlar bu sureyi okumuş ve dinlemişlerdir. Eğer bu surede 
gerçeklere aykırı veriler olsa idi. o zaman ve orada reddederlerdi. 
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70 kişi de esir alındı. Aynca bu öldürülenlerin içinde İslam'a en bü¬ 
yük düşmanlıklar yapan Kureyş liderleri de vardı. Bu büyük zaferin, 
İslam'ı kendi adıyla anılan bir güç haline getirmesinde şaşılacak bir 

şey yoktur. Batılı bir araştırmacı, Bedir savaşından önce İslam'ın sa¬ 
dece bir din ve bir devlet olduğunu, fakat savaştan sonra bir devlet 
dini ve hatta devletin kendisi olduğunu söyler. 

Ele Alınan Konular: 

Surede işte bu büyük savaş clc alınmaktadır. Fakat bu inceleme, 
genellikle büyük savaşlardan sonra kumandanların yaptığı incele¬ 
meden oldukça farklıdır: 

1 - Zafere sevinmek yerine, müslümanların kendilerini ıslah et¬ 
meleri için savaş sırasında yüzeye çıkan ahlaki zayıflıklara işaret 
edilmektedir. 

2- Müslümanların Allah'a güvenip dayanmayı ve sadece O na ve 

Resûlü'ne itaat etmeyi öğrenmeleri için, zaferin, onların cesaret ve 
yiğitlikleriyle değil, Allah'ın yardımı sonucu olduğu vurgulanmakta¬ 
dır. 

3- Hak'la bâtıl arasındaki çatışmadan alınacak ahlâkî ders bildi¬ 
rilmekte ve bir çatışmada başanya sebep olan nitelikler açıklanmak- 

tadır. 

4- Daha sonra güzel bir ders vererek, etkili müşriklere, Yahudile- 
re, münafıklara ve savaş esirlerine hitap etmektedir. 

5- Bunun yanısıra savaş ganimetleri ile ilgili talimatlar da veril¬ 
mektedir. Müslümanlara bunlan kendi haklan olarak değil, Allah'ın 
lütfü olarak kabul etmeleri söylenmektedir. Bu nedenle onlar kendi¬ 
lerine aynlan payı memnuniyetle kabul etmeli ve Allah'ın kendi yo¬ 

lunda ve fakirlere harcanması için ayırdığı payı gönül hoşluğu ile bı¬ 
rakmalıdır. 

6- Daha sonra sure savaş ve banş kanunlan ile ilgili talimatlar da 

verir, çünkü bunlar İslâmî hareketin o dönemde içinde bulunduğu 
aşama için çok zaruriydi. 

Burada müslümanlara, savaşta ve banşta cahiliye" adetlerinden 
sakınmaları ve böylece yeryüzünde kendi ahlâkî üstünlüklerini kur¬ 

maları emredilmektedir. Bu, aynı zamanda, İslâm'ın ta başından be¬ 
ri tüm dünyaya tebliğ ettiği ve pratik hayatın dayanağını teşkil etme¬ 
si gerektiğini savunduğu ahlakın, pratikte uygulanması ve bunun 

tüm dünyaya gösterilmesi anlamına geliyordu. 

7- Sure aynı zamanda, Dar'ül İslam'da (İslam yurdu) ve bunun sı¬ 
nırları dışında yaşayayan müslümanlann statülerini belirlememize 
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yarayacak İslam anayasasının bazı maddelerini de ortaya koymak¬ 
tadır. 

KONU: CtHADLA İLGİLİ SORUNLAR 

Bu sure. Bedir savaşını anlatırken (cihadın sadece bize ait yönü 
olan) savaş ve barışla ilgili genel ilkeler vazeder ve bunları, müslü- 

manîann ahlâkî eğitimi için kullanır. 

Konular ve Birbirleriyle İlişkisi: 

1-41 Bu bölüm "savaş ganimetleri" ile ilgili sorulan ele alır. Kur an, 

bunların savaş ganimetleri değil, "Allah'ın nimet ve lütfü" olduğunu 
söyler ve Bedir savaşının (ve diğer savaşanlann da) müslümanlann 
çabalan ile değil, Allah'ın yardımı ile kazanıldığını göstererek bunu 

ispat eder. Aynı zamanda (39. ayette) müslümanlann savaştaki 
amacının, ganimet toplamak değil, Islamm vazedilmesine engel olan 
tüm elverişsiz şartlan ortadan kaldırmak olması gerektiği söylenir. 
Bunun yanısıra, ganimetler, Allah'ın nimetleri olduğu için Allah ve 
Resûlü'ne aittir ve onları toplama hakkı sadece Allah ve Resulü ne 
aittir. Daha sonra müslümanlar bu şartlan kabul edecek bir konu¬ 

ma getirildikten sonra 41. ayette ganimetlerin nasıl bölüştürüleceği 
açıklanır. 

42-54 Bedir savaşının sonucu, İslam'ın "cahiliye "ye galip geleceği 

bir şekilde Allah tarafından daha önce belirlenmişti. Bundan alına¬ 
cak ders, müslümanlann Allah'a güvenmeleri ve kafirler gibi şeyta¬ 
nın saptırmalanna kanmamalandır. 

55-59 Anlaşmalar^ sadakat emredilmekte ve müslümanlardan 

karşı taraf bozmadıkça yapılan anlaşmalara uymalan istenmekte¬ 

dir. 
60-66 Müslümanlar her an cephede savaşmaya hazır olmalıdırlar, 

fakat, karşı taraf istediğinde her an banş yapmaya da hazır olmalı¬ 

dırlar. 

67-71 Bu ayetlerde savaş esirleri ile ilgili talimatlar verilmekte¬ 

dir. 

72-75 Müslümanlara düşmanlanna karşı bir bütün halinde olabil¬ 

meleri için, birbirleriyle uyumlu bir ilişki içinde olmalan gerektiği 
öğretilmektedir. 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Sana savaş-ganimetlcrini sorarlar. De ki: "Ganimetler Allah'ın ve 
Resulündür. Buna göre, eğer mü'minlcrscniz Allah'tan korkup-sakının, 

aranızı düzeltin ve Allah'a ve Resulü'nc itaat ediniz."1 

AÇIKLAMA 

1. Bedir savaşından sonra müslümanlar arasında, savaş ganimet¬ 
lerinin paylaştırılması ile ilgili bir tartışma çıktı. Allah bu fırsatı 
müslümanların lehine kullanarak banş ve savaşla ilgili sorunların 
çözümü için gerekli ilkeleri ortaya koydu. 

Bedir, İslam sancağı altında yapılan ilk savaş olduğu için müslü¬ 
manlar, savaş ve onun gündeme getirdiği problemler hakkında Isla- 
mın ortaya koyduğu ilkelerden habersizdirler. Bakara ve Muham- 
med surelerinde bazı ön talimatlar verilmişse de "savaşın insanileş¬ 
tirilmesi" için daha fazla emir ve talimata ihtiyaç vardı. Çünkü İs¬ 
lam'ı kabul etmiş olsalar bile, müslümanlann savaş konusundaki 
tasavvurları, İslam öncesi dönemin hemen hemen aynısıydı, işte bu 
nedenle, eski uygulamaya dayanarak her müslüman, zafer sonrası 
eline geçen savaş ganimetlerinin gerçek sahibinin kendisi olduğunu 
iddia etti. Fakat ganimet toplamak yerine düşmanı izlemeye gitmiş 
olanlar da vardı. Onlar da ganimetten pay almak istiyorlar ve şöyle 
diyorlardı: "Eğer biz düşmanı uzaklara dek izlemeseydik, onlar geri 
gelip zaferi bir hezimete dönüştürebilirlerdi." Bir de Hz. Peygamber i 
(s.a) koruyan grup vardı. Onlar da savaşta Hz. Peygamber i (s.a) ko¬ 
ruyarak en büyük hizmeti yaptıklarını, çünkü onsuz bir zaferin hiç¬ 
bir anlamı olmayacağını söyleyerek ganimetten pay istiyorlardı. Fa¬ 
kat ganimetleri ellerinde bulunduran birinci grubun tutumu çok 
sertti ve herhangi bir söz dinleyecek durumda değildiler. Onlara gö¬ 
re, ganimetleri ellerinde bulundurmaları kendi lehlerinde en güçlü 
delildi. Yavaş yavaş bü tartışma çok ciddi bir hal almaya başladı. 

işte Allah, Enfal suresini böyle bir psikolojik ortamda indirdi ve 
bu girift problemi Bedir savaşının ele alındığı konuya giriş olarak 
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seçti. Bu zor problem bir cümleyle çözümlemiştir. Sorunu ortaya ko¬ 
yan ilk ayet: "Sana ganimetlerden soruyorlar?" aynı zamanda soru¬ 
nun cevabım da içermektedir. “Savaş ganimetleri” anlamına ge¬ 
len" A* " kelimesi yerine "Lütuf ve nimet" anlamına gelen " Juî» *' 
kelimesinin kullanılması, soruna çözüm getirmektedir. "Enfal" 
Nefl'in çoğuludur. Bir kimsenin hakkı olan bir şeye fazladan eklen¬ 
mesi anlamına gelir. Bu. kul tarafından yapıldığı zaman, kulun üze¬ 
rine farz olan ibadete yaptığı ilaveyi: efendi tarafından yapıldığı za¬ 
man ise. kulun hak ettiğinin üzerinde bir lütuf ve nimet olarak kula 
verilen ek mükafatı ifade eder. O halde bu ayet şu anlama gelir: "Siz 
Allah'ın nimetleri hakkında mı tartışıyorsunuz? Eğer bunlar savaş 
ganimetlen değil de Allah'ın lütfü ise. siz kim oluyorsunuz da onun 
paylaşünlmasında söz hakkı iddia ediyorsunuz? Bunların paylaştı¬ 
rılması ancak onlan veren Allah a aittir." 

Savaş ganimetleri ile ilgili bu yaklaşım, savaşa karşı takınılan tu¬ 
tumda büyük bir ahlâkî devrime yol açtı. Müslümanlar maddi ka¬ 
zançlar için savaş yapmazlar. Bilakis yeryüzündeki ahlâkî ve sosyal 
yanlışlıklan Hak ilkeleri doğrultusunda düzeltmek için ve ancak 
karşı güçler nasihat ve eğitim yoluyla ıslahat yapmayı imkansız hale 
getirdiklerinde savaş yaparlar. Bu nedenle (i\iyi emredip kötülükten 
sakındıran -Çev.) ıslahatçılar. Allah'ın lütfü ile zaten vermekte oldu¬ 
ğu maddi kazançlan değil, sadece ve sadece bu ideali göz önünde bu¬ 
lundurmalıdırlar. İşte bu nedenle müslümanlar. İslam uğrunda ya¬ 
pılan bu ilk savaşta, savaş ganimetlerini savaşın tek amaç ve gayesi 
edinmemeleri için bu maddî kazançlara karşı uyarılmaktadırlar. 

Bu ayet aynı zamanda savaş ganimetlerinin paylaştırılması ile il¬ 
gili olarak büyük bir devrim yaptı. Önceleri bu ganimetler, ya onlan 
ele geçiren askerlerin, ya kumandanın ya da tüm orduya sahip olan 
kralın malı olurdu. Birinci durumda askerlerin bencilliği şiddetli bir 
rekabete, hatta bazen de çok acıklı sonuçlara yol açan bir savaşa ne¬ 
den olurdu. İkinci durumda ise askerler, kendilerini hırsızlar seviye¬ 
sine düşüren çalma ve aşırma eylemine başvururlardı. Kur an, sa¬ 
vaş ganimetlerinin Allah ve Resûlü'ne ait olduğunu ve daha sonra 
41. ayette ganimetlerin eşit olarak paylaştırılacağını ilan ederek, bu 
kötü adetlere bir son verdi. Birinci emir, değerli değersiz tüm gani¬ 
metlerin kumandan önünde toplanmasını gerektiriyordu. İkinci 
emre göre ise. ganimetlerin 1 /5 i Allah yolunda ve fakirlere harcan¬ 
mak için İslam devletine ayrılmalı, geri kalanı ise savaşa kaulanlar 
arasında eşit olarak paylaştınlmalıydı. Bövlece 'dahiliye" döneminin 
kötülükleri, herkesi tatmin edecek bir şekilde düzeİtilmiş oluyor¬ 
du. 

Burada şu hassas noktaya da dikkat edilmelidir: "Kur'an. zihinle¬ 
ri mutlak itaat ve boyun eğmeye hazırlamak için, bu ganimeüerin Al¬ 
lah ve Resûlü'ne ait olduğunu söyledikten sonra bu konuya hiç de¬ 
ğinmez. Daha sonra 41. ayette ganimetlerin paylaştırılması ile ilgili 
emri verir. Bunun burada "nimetler". 41. ayette ise "ganimetler" diye 
adlandırılmasının nedeni işte budur. 
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2 Mü'mmler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri 
ürperir,2 O'nun ayetleri okunduğunda imanlarını arttırır ve yalnızca 
Rablerine tevekkül ederler. 

3 Onlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine nzık olarak verdik¬ 
lerimizden intak ederler. 

AÇIKLAMA 

2. Bu. insanın Allah'ın ayetlerini her tasdik edişinde ve onlara her 
boyun eğişinde imanının arttığı anlamına gelir. Şüphe yok ki. arzu¬ 
larına. düşüncelerine, görüşlerine, teorilerine, alışkanlıklarına, çı¬ 
karlarına. zevklerine, rahatına, hislerine ve arkadaşlarına aykm ol¬ 
sa bile, kişi her ne zaman Allah'ın Kitabı na ve Hz. Peygamber in (s.a) 
sünnetine boyun eğer ve teslim olursa imanı artar ve güçlenir. Çün¬ 
kü o. öğretileri değiştirme yerine, Allah'ın emirlerine ve Hz. Peygam¬ 
berin (s.a) talimatlarına göre kendisini değiştirmekte ve onlan ken¬ 
disine rehber olarak kabul etmektedir. Bunun aksine eğer bir mü¬ 
min bunlan kabulde tereddüt gösterirse, imanı azalmaya ve yok ol¬ 
maya başlar. 

Bu da, İmanın büyüyüp gelişmeyen ve bir konumda donup kalan 
bir yapıda olmadığını, bilakis gelişme ve gerilemeye müsait bir yapı¬ 
da olduğunu gösterir. Hakk ın her inkar edilişi onun niteliğini düşü¬ 
rür, her kabul ve tasdik de onu geliştirir. Fakat Hakkı kabul etme ba¬ 
kımından insanların hak ve dereceleri söz konusu olduğunda, tüm 
müslümanlar aynı konumdadırlar. İslam toplumunda imanların 
derecesine bakılmaksızın tüm müslümanlar aynı hak ve zorunlu¬ 
luklara sahip olacaklardı. Aynı şekilde, İslam'ı reddetme bakımın¬ 
dan derecelerine bakılmaksızın tüm kafirler ya zımmi, ya müttefik, 
ya da muharip olacaklardı. 
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4 îşte gerçek mü'minler bunlardır. Rableri katında onlar için derece¬ 
ler, bağışlanma3 ve üstün bir nzık vardır. 

5 Rabbin seni evinden hak uğrunda (savaşa) çıkardığında mü’minler- 
den bir grup isteksizdi. 

6 (Herşey) Açıkça ortaya çıktıktan sonra bile, sanki kendileri, göz göre 
göre4 ölüme sürükleniyorlarmış gibi, seninle hak konusunda tartışıp du¬ 
ruyorlardı. 

7 Hani Allah, iki topluluktan3 birinin muhakkak sizin olacağını size 
vadetmişti; siz de güçsüz olanın sizin olmasını istemekteydiniz.6 Oysa 
Allah, sözleriyle hakkın gerçekleşmesini sağlamak ve küfre sapanlann 
arkasını kesmek (kökünü kurutmak) istiyordu. 

AÇIKLAMA 

3. Müminlerin eksikliklerinin affedileceği va’di onlara büyük bir 
teselli vermektedir. Çünkü, her ne kadar büyük ve iyi de olsa herkes 
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günah işleyebilir ve bir insanın daima en yüksek ölçüye uygun ve 
hatta, yanlışlık ve eksiklikten uzak ameller işlemesi asla mümkün 
değildir. Bu nedenle Allah, farz ibadetleri yapanlara büyük bir lütuf 
göstermekte ve rahmeti ile onlann eksikliklerini affedip kullannı ha- 
kettiklerinden çok daha yüksek bir karışıklıkla mükafatlandırmak¬ 
tadır. Aksi takdirde eğer O, her iyilik ve kötülüğü hakkıyla cezalandı¬ 
rıp mükafatlandıracak olsaydı, o zaman en salih insanlar bile ceza¬ 
dan kurtulamazlardı. 

4. Ayet iki anlama da gelebilir: Tercüme edildiği şekliyle ayet, "o 

dönemde Hak onlardan savaşa gitmelerini istiyordu, şimdi ise savaş 
ganimetleri ile ilgili tartışmalarını ve Allah'ın emrini beklemelerini 
istiyor, fakat onlar Hak uğrunda buna boyun eğmiyorlardı." anlamı¬ 
na gelir. İkinci anlamı ise şöyle olabilir. "Bedir savaşında. Hakka tabi 
olmanm iyi sonuçlarını gözlerinizle gördünüz. Sanki ölüme sürülü- 
yormuşsunuz gibi savaştan korkmanıza rağmen, Allah'a ve Rasü- 
lü'ne itaat ederek büyük bir zafer kazandınız. Aynı şekilde şimdi de 
ganimetlerin paylaştırılması ile ilgili olarak Hak'ta sebat eder ve gö¬ 
nüllerinizin arzuları yerine Allah'ın emrine boyun eğer ve Hz. Pey¬ 
gamberin (s.a) kararına itaat ederseniz, yine iyi sonuçlan gözleriniz¬ 
le göreceksiniz." 

Yeri gelmişken söylemeliyiz ki, 5-6. ayetler, Hz. Peygamber in (s.a) 
hayatını ve savaşlarını anlatan kitaplardaki Bedir savaşı ile ilgili 
nakledilen tüm rivayetleri çürütmektedir. Söz konusu rivayetlere 
göre, Hz. Peygmber (s.a) ve ashabanın asıl planı kervanı yağmala¬ 
maktı ve Medine'den bu amaçla yola çıkmışlardı. Fakat bir müddet 
yol aldıktan sonra, kervanı korumak üzere Kureyş ordusunun geldi¬ 
ğini öğrendiler ve kervana mı yoksa orduya mı saldırmak gerektiğine 
karar vermek üzere bir toplantı yaptılar. Fakat Kur an bununla ça¬ 
tışmaktadır. Kur an a göre Allah, Hz. Peygamber i (s.a) ta işin başın¬ 
da Hak üzere evden çıkarmış ve ona Kureyş ordusu ile şiddetli bir sa¬ 
vaş yapacakları gerçeğini bildirmiştir. Bu görüşmeler de Medine- 
de'den ayrıldıktan "sonra" değil, "önce" yapılmıştır. Bütün yönleriyle 
olay açığa çıktığı halde bazı müslümanlann, Kureyş ordusunu kar¬ 
şılamaları gerekip gerekmediği konusunda Hz. Peygamber (s.a) ile 
tartışmaları ise bu sırada meydan gelmiştir. Savaşın henüz başlan¬ 
gıcında Medine'den yola çıkmaları emrediîdiğinde bu kimselerin, 
kendilerini sanki göz göre göre ölüme sürüyormuş gibi hissetmeleri¬ 
nin nedeni işte buydu. 

5. Yani, ticaret kervanı veya Kureyş ordusu. 

6. Yani, otuz-kırk kişilik bir grup tarafından korunan ticaret ker¬ 
vanı. 
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8 O, suçlu-günahkârlar istemese de, hakkı gerçekleştirmek ve batılı 

geçersiz kılmak için (böyle istiyordu).7 
9 Siz Rabbinizden yardım taleb ediyordunuz, O da: "Şüphesiz ben si¬ 

ze birbiri ardınca bin melek ile yardım ediciyim" diye cevap vermişti. 
10 Allah, bunu, yalnızca bir müjde ve kalblerinizin tatmin bulması 

için yapmıştı; (yoksa) Allah'ın katından başkasında nusret (zafer ve yar¬ 

dım) yoktur. Hiç şephesiz Allah üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hik¬ 

met sahibidir. 
11 Hani kendisinden bir güvenlik olarak sizi bir uyuklama8 bürüyor¬ 

du. Sizi kendisiyle tertemiz kılmak, sizden şeytanın pisliklerini gider- 
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mck, kalbleriıtizin üstünde (güven ve kararlılık duygusunu) pekittir' 
mek ve bununla ayaklarınızı (arz üzerinde) sağlamlaştırmak9 için size 
gökten su indiriyordu. 

12 Rabbin meleklere vahyetmişti ki: "Şüphesiz ben sizinleyim, iman 

edenlere sağlamlık kitin, küfre sapanlann kalblcrine amasız bir korku 
salacağım. Öyleyse (ey müslümanlar,) vurun boyunlarının üstüne, vu¬ 
run onların bütün parmaklarına/'10 

AÇIKLAMA 

7. Bu, surenin girişinde de belirtildiği gibi, Kureyş ordusunun Me¬ 
dine'ye doğru yüremesinin "cahiliye” sisteminden İslam sistemine 
bir meydan okuma anlamına geldiğini açıklığa kavuşturmaktır. Al¬ 
lah, müslümanlann bu savaş teklifini kabul edip, Arabistan'da İs¬ 
lam'ın devamını sağlamak için kesin bir savaş yapmalarını dilemiş¬ 
tir. Eğer müslümanlar bu fırsatı değerlendirip cesaretle yürü meşe¬ 
lerdi, tüm şanslarını yitirebilirlerdi. Onlann Bedir'e cesurca yürü¬ 
yüşleri ve daha ilk savaşta zafer kazanmaları Kureyş'in gücünü kırdı 
ve İslâm için bundan sonra arka arkaya "cahiliye"yi yeneceği şartlan 
hazırladı. 

8. Müslümanlar aym şeyi Uhud savaşı sırasında da yaşadılar (Al-i 
İmran: 154) Bu her iki kritik durumda da Allah müslümanlann 
kalblerini o denli huzur ve güvenle doldurdu ki, hepsi uyuklamaya 
başladılar. 

9. Bedir savaşının başlangıcında bir müddet yağmur yağdı ve bu 
yağmur müslümanlara üç yönden yarar sağladı. Birincisi, müslü¬ 
manlar kaplanna su depolama imkanı buldular. İkincisi, müslü¬ 
manlann mevzilendiği vadinin üst taraflanndaki toprak sertleşti ve 
müslümanlar sağlam zemine emin adımlarla basar oldular. Üçün- 
cüsü, yağmur kafir ordusu için zorluklar yarattı. Çünkü yağmur su¬ 
lan, kafirlerin mevzilendiği vadinin alt laraflanna birikti ve zemini 
kayganlaştırdı. Kafir ordusunun ayaklan çamurlu zemine batıyor¬ 
du. 

"Şeytanın pisliği", başlayacak savaş nedeniyle şeytanın onlann 
zihinlerinde yaratmaya çalıştığı korku ve karışıklıktı. Bu kritik anda 
Allah tarafından indirilen yağmur ve uyuklama, bu korku ve kanşık 
duygulann giderilmesine yardımcı oldu. 

10. Kur'an'dan öğrendiğimiz esas ilkelerin ışığında, meleklerin sa¬ 
vaşta ve öldürme işleminde bilfiil görev almadıklan, fakat muhteme¬ 
len müslümanlann darbelerinin etkili ve isabetli olmasına yardım 
ettikleri görüşündeyiz. Fakat gerçeği yalnızca Allah bilir. 
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13 Bu, tartışmasız, onların Allah'a vc Resulüne karşı baş kaldırmaları 

dolayısıyladır. Kim Allah'a vc Resulüne karşı baş kaldırırsa, hiç şüphe¬ 

siz Allah (ceza ile) sonuçlandırması pek şiddetli olandır.11 
14 işte bu, sizin;12 tadın bunu. Küfre sapanlara bir de ateş azabı var¬ 

dır. 
15 Ey iman edenler, toplu olarak kâfirlerle karşılaştığınız zaman, on¬ 

lara arka çevirmeyin (savaştan kaçmayın). 
16 Kim onlara böyle bir gündc-yine savaşmak için bir yana çekilen ya 

da bir başka bölüğe katılmak için yer tutanın dışında -arkasını çevirirse, 
gerçekten o, Allah’tan bir gazaba uğramıştır ve onun barınma yeri cehen¬ 
nemdir. Ne kötü13 bir yataktır o. 

17 Onlan siz öldürmediniz, ama onları Allah öldürdü; attığın zaman 
da sen atmadın, ama Allah attı.14 Mü’minleri kendinden güzel bir imti- 
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hanla imtihan etmek için (yaptı). Hiç şüphesiz Allah, işitendir, bilen¬ 
dir. 

AÇIKLAMA 

11. Buraya kadar Bedir savaşı ile ilgili olaylara tek tek atıflar yapıl¬ 
mıştı: Bunun amacı da Arapça "enfal" kelimesinin gerçek anlamını 
göstermekti. Surenin başında şöyle denmişti. "Lütuf ve nimetler (en¬ 
fal) Allah'a ve Rasulüne aittir, size değil. Çünkü ganimetler sizin ça¬ 
banızın bir ürünü değildir' Buna delil olarak müminlerin düşünme¬ 
leri için bu olaylar peşpeşe sıralandı ve onlardan, ganimetlerde ne 
kadar kendi cesaret ve yiğitliklerinin, ne kadar Allah ın lutfunun pa¬ 
yı olduğuna bizzat kendilerinin karar vermeleri istendi. 

12. Burada, hak ettikleri cezaya değinilmek üzere hitap ansızın 
kafirlere yöneltilmektedir. 

13. Kur an, askeri stratejinin gerektirdiği düzenli bir gerileme ha¬ 
reketini yasaklamaz. Eğer düşmanın baskısı çok şiddetli ise, geri çe¬ 
kilmek helaldir ve savaşan gruplar, destek almak veya ordunun geri¬ 
lerdeki birliklerine katılmak amacıyla geri çekilebilirler. Yasaklanan 
geri çekilme ise, yenilgi anında ölümden kurtulmak için dağınık bir 
şekilde kaçışarak ordunun geri çekilmesidir. Bu tür geri çekilme bü¬ 
yük bir günahtır, çünkü amacı, kişinin kendi canını kurtarmasıdır 
ve cehennemde en büyük cezayı gerektirir. Savaş alanından kaça¬ 
rak geri çekilen kimse ancak kendi canını uğruna savaştığı idealden 
daha fazla sevdiği için böyle yapar. Hz. Peygamber (s.aj'de böyle bir 
davranışı kınayarak şöyle der: "Üç tür günah vardır ki, sahibinin iş¬ 
lediği amelleri boşa çıkanı” Şirk, anne babaya isyan ve Allah yolun¬ 
da savaşırken savaş alanından kaçmak."Aynı şekilde başka bir ha¬ 
diste de Hz. Peygamber (s.a), ahiret hayatını harap eden yedi günahı 
zikreder. Bunlardan birisi de kişinin İslam ile küfrün karşılaştığı bir 
savaşta kafirlere arkasını dönmesi ve kaçmasıdır. Böyle bir kaçış 
yasaklanmıştır, çünkü korkakça bir hareket olmasının yanısıra çok 
ciddi sonuçlar da doğurabilir: Bir askerin kaçması, askeri birliğin 
dağılmasına, bu da tüm ordunun dağılıp kaçmasına neden olabilir. 
Ordunun kaçması ise tüm ülkenin helak olmasına yol açabilir. 

14. Burada, Bedir savaşı sırasında meydana gelen bir olay kaste¬ 
dilmektedir. Teke tek karşılaşmalardan sonra, tüm ordunun genel 
savaşa başlayacağı sırada Hz. Peygamber (s.a) yerden bir avuç kum 
alıp kafir ordusuna doğru attı ve "Yüzleri kavrulsun" dedi. O sırada 
başlama işareti verdi ve müslümanlar, bir bütün oluşturarak kafir¬ 
lere saldırdılar. 
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18 tşte size böyle... Gerçekten Allah, kâfirlerin hilcli-düzcnlerini bo¬ 

şa çıkarıcıdır. 
19 Eğer fetih istiyorduysanız, (ey kafirler,) işte size fetih;13 ama eğer 

(küfürden vc eski yaptıklarınızdan) vazgeçerseniz bu sizin için daha ha¬ 

yırlıdır. Yok, geri dönerseniz biz de döneriz. Topluluğunuz çok da olsa, 
size bir şey sağlayamaz. Çünkü Allah mü'minlerle beraberdir. 
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20 Ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Siz de işitiyorken, 
ondan yüz çevirmeyin. 

21 Ve: "Biz işittik" dedikleri halde, gerçekte işitmeycnler gibi olma¬ 
yın;16 

22 Gerçek şu ki, Allah katında, yerde debelenenlerin en kötüsü, (bir 
türlü) akıl erdirmez olan sağırlar ve dilsizlerdir.17 

23 Eğer Allah, onlardan bir hayır görseydi muhakkak onlara işittirir- 
di. İşittirseydi bile, arka çevirenler olarak (yine) yüz çevirirlerdi.18 

24 Ey iman edenler, size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, 

Allah'a ve Resulüne icabet edin. Ve bilin ki muhakkak Allah, kişi ile kal¬ 
bi arasına girer ve siz gerçekten O'na götürülüp toplanacaksınız.19 

AÇIKLAMA 

15. Burada, Kureyşlilerin savaşa çıkmadan önce Kabe'de yaptıkla¬ 

rı dua kastedilmektedir. Müşrikler Kabe'nin örtülerine tutunup şöy¬ 
le dua etmişlerdi: "Allahım iki taraftan hayırlısına zafer ihsan et." 
Özellikle Ebu Cehil: "Allahım! Haklı tarafa zafer ihsan et, saldırgan 

olan tarafı da rezil et." diye dua etti. Allah iradesini gösterdi ve müs- 
lümanların haklı ve hayırlı taraf olduğunu göstermek üzere onlara 
büyük bir zafer ihsan etti. 

16. Burada Hakkı kulaklan ile duyan, fakat onu kabul etmeyen 

ve ona inanmayan münafıkların tutumu ifade edilmekledir,: onlar 
inandıklarını iddia ettiler, fakat emirlere uymadılar. 

17. Yani, "Hakkı dinlemeyen ve onu dilleri ile söylemeyenîer. Hak¬ 
ka karşı sağır ve dilsizdirler." 

18. Bu münafıklar. Hakkı sevmedikleri ve onun uğrunda çalışma¬ 
yı istemedikleri için, Allah onlara emirlere uyma ve savaş alanına 
gitmeleri konusunda yardımcı olsaydı bile, karşılaşacakları ilk kri¬ 
tik anda savaş alanından kaçarlardı. Bu nedenle onların savaşa ka¬ 
tılması faydadan çok zarar getirirdi. 

19.21-23. ayetlerde, müminler, münafıklar gibi davranmamaları 
konusunda uyarılmışlardı. Burada ise böyle yapmamanın çaresi 

sunulmaktadır. İki yüzlü davranışa karşı en etkili silah, Allah'a ve 
ahiret gününe duyulan inançtır. Eğer bir kimse herşeyi bilen -o gizli 
niyetleri, arzu ve istekleri, kalblerdeki gizli düşünceleri bile bilir- Al¬ 

lah'a hesap vereceğine ve en sonunda O nun huzuruna döndürüle¬ 

ceğine samimiyetle inanırsa, böyle iki yüzlü bir davranışta bulun¬ 
mamak için elinden geleni yapacaktır. İşte bu nedenle Kur an, mü¬ 

nafıklık hastalığını tedavi eden bir ilaç olarak imanın bu iki temel il¬ 
kesine tekrar tekrar değinir. 
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25 Ve sîzlerden yalnızca zulmedenlere isabet etmekle kalmayan bir 

fitneden korkup-sakının.20 Bilin ki, gerçekten Allah, (ceza ile) sonuçlan¬ 

dırması pek şiddetli olandır. 
26 Hatırlayın; hani sîzler sayıca azdınız ve yeryüzünde zayıf bırakıl¬ 

mışlardınız, insanların sizi kapıp-yakalayıvermelcrindcn korkuyordu¬ 
nuz. İşte O, sizi (yerleşik kılıp) barındırandı, sizi yardımıyla destekledi 
ve size temiz şeylerden rızıklar verdi. Umulur ki şükredersiniz.21 

AÇIKLAMA 

20. Toplumsal fitne" ile burada, sadece bireylerle sınırlı kalmayan 
ve aynı anda tüm toplumu saracak denli yaygın olan topluca işlenen 
kötülükler kastedilmektedir. Böyle bir durumda sadece günahkar¬ 
lar değil, o günahları işleyenler arasında bulunanlar da Allah ın aza¬ 
bına uğrarlar. Bu, böyle kötülüklerle çevrilmiş bir hayata katlanma¬ 
ları nedeniyledir. 

Bu konuyu açıklığa kavuşturmak için, bir şehri sağlık koşullan 
açısından ele alalım. Eğer pislik bir kaç yerde yaygınsa, bu pisliğin 
kötü etkileri sadece o bölge veya bölgelerde görülecektir ve sadece 
evlerini ve kendilerini temiz tutmayanlar bu pisliğin kötü sonuçla- 
nndan etkileneceklerdir. Fakat eğer pislik tüm şehre yayılmışsa ve 
onu engelleyecek ve sağlıklı koşullan tekrar geri getirecek bir kimse 
olmazsa, o zaman hava, su ve toprak da kirlenecek ve tüm şehirde 
salgın bir hastalığa neden olacak denli zehirli olacaktır. Tabii ki bu, 
pisliği yayanlarla ondan kaçınanları birbirinden ayırmayacak ve o 
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çevrede yaşayan tüm insanları etkileyecektir. Aynı durum ahlaki 
çöküntü, bozukluk ve müstehcenlik için de söz konusudur. Eğer bu 
kötülükler bazı kimselerde varsa ve bu iyi insanlar tarafından kont¬ 
rol altında tutuluyorsa, bunlann kötü etkileri sadece onlan işleyen¬ 
lerle sınırlı kalacaktır. Diğer taraftan eğer toplumun vicdanı, kötüyü 
baskı altında tutamayacak denli zayıfsa ve günahkar, ahlaksız ve 
sapık insanlar kötülükleri açıktan işleyecek denli cesaret sahibi ola- 
biliyolarsa, işte o zaman bu fitne bir ahlaksızlık salgını haline gelmiş 
demektir. Böyle olduğundan da kendi iyiliklerini muhafaza eden ve 
yaygın kötülüklere karşı edilgen bir tavır gösterenler dahil, azaptan 
kurtulamazlar. Çünkü onlar bu salgın hastalığı durdurmak için hiç¬ 
bir çaba göstermemişlerdir. 

Bu şekilde Allah müslümanlara, Hz. Peygamber in (s.a) gönderiliş 
amacı olan ve onun çağırdığı ideali oluşturan iyiliği emredip kötü¬ 
lükten sakındırma görevinin önemini anlatmaktadır: "Bu görevde 
hem birey, hem de toplum olarak rolünüz vardır. Eğer bu idealin ger¬ 
çekleşmesi ve kötülüklerin yok edilmesi için samimiyetle çaba har¬ 
camazsanız, içinizden bu kötülükleri işleyen, onlan yayan veya bi¬ 
reysel olarak bu kötülüklerden uzak bir hayat yaşayanlar arasında 
hiç bir ayınm gözetilmeksizin hepinizin azaba uğramasına neden 
olacak bir fitne salgını çıkacaktır. 

Aynı gerçeğe A’raf: 163- 166'da da değinilmişti. Bu İslam'ın genel¬ 
de tüm insanları ıslah etmek üzere izin verdiği savaşın temel ilkesi 
olarak da kabul edilebilir. 

21. "... umulur ki, şükredersiniz" sözleri ele alındığı çerçeve içinde 
çok önemlidir. Müslümanlar, sadece Allah onlan Mekke'de zayıf du- 
rumlanndan kurtanp Medine'nin güvenli ortamına kavuşturduğu 
ve hayatın güzel ve temiz nzıklannı lütfettiği için şükretmekle çal¬ 
mamalılar. Onlar aynı zamanda şükürlerini pratikte yaşayarak gös¬ 
termeli, Allah'a ve Rasulü'ne itaat etmeli ve Allah'a güvenip İslam 
uğrunda karşılaşılan tüm güçlük, tehlike ve engelleri cesurca gö¬ 
ğüsleyerek bu davanın başanya ulaşması için gayret ve samimiyetle 
çalışmalıdırlar. Onlar eğer Allah yolunda samimiyetle çaba harcar¬ 
larsa. O nun daha önceden olduğu gibi yine Yardımcı ve Veli leri ola¬ 
cağına ve kendilerini her tür tehlikeden kurtaracağına inanmalıdır¬ 
lar. O halde şükür sadece nimeti kabul edip tasdiklemek değildir; o 
pratikte de görülecek bir şekil olmalıdır. Eğer bir kimse kendisine 
nimet verenin, lütfunun değerini kabul ettiğini söyler, fakat onu 
memnun etmek için hiçbir şey yapmaz, ona samimiyetle hizmet et¬ 
mez, ya da onun gelecekte de aynı lütfü göstereceğinden şüphe eder¬ 
se, bu şükür değil, nankörlüktür. 
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27 Ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin, bile bile 
emanetlerinize de ihanet etmeyin.22 

28 Bilin ki, mallarınız ve çocuklarınız ancak bir fitnedir (imtihan ko¬ 

nusudur.)23 Allah yanında ise büyük bir mükafaat vardır. 
29 Ey iman edenler, Allah'tan korkup-sakmırsamz, size doğruyu yan¬ 

lıştan ayıran bir nur ve anlayış (furkan) verir,21 kötülüklerinizi örter ve 

sizi bağışlar. Allah büyük fazl sahibidir. 
30 Hanı o küfre sapanlar, seni tutuklamak ya da öldürmek veya sür¬ 

gün etmek amacıyla, tuzak kuruyorlardı.23 Onlar bu tuzağı tasarlıyorlar- 

ken, Allah da bir düzen (bir karşılık) kuruyordu. Allah, düzen kurucula¬ 

rın (tuzaklarına karşılık verenlerin) hayırlısıdır. 

AÇIKLAMA 

22. Emanetler" çok geniş bir terimdir ve toplumu yahut bireyi ilgi* 
lendirir, kişiye muhafaza etmesi için emanet edilen tüm şeyleri içe¬ 
rir. Mesela, kişi anlaşma ve ahitleri bozmamalı, toplumun sırlarını 
açığa vurmamalı veya kendi kontrolüne verilen mal ve görevi kötüye 
kullanmamalıdır. (Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Nisa suresi, an: 
88) 

23. Dünya malı ve çocuklar, genellikle kişiyi münafıklığa, ihanete 
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ve şerefsizce davranmaya yönelten eğilimlerin en büyük sebebi ol¬ 
maktadır. İşte bu nedenle Allah mü minleri para ve çocuk sevgisinin 
aşırılığına karşı uyarmaktadır: "Bu dünya büyük bir imtihan saha¬ 
sıdır. Çocuklarınız ve mallarınız ise iki imtihan sorunudur. Bunlar 
size, onlann haklarına uyup uymadığınızı ve konulan sınırlan aşıp 
aşmadığınızı denemek amacıyla verilmiştir. Bakalım sorumlulukla- 
n taşıyarak doğru yolda mı yürüyeceksiniz, yoksa arzu ve eğilimleri¬ 
nizin cazibesiyle ondan sapacak mısınız ve bir taraftan Allah'ın kulu 
olmaya devam ederken, diğer taraftan O nun belirlediği haklann dı¬ 
şına taşarak mal ve çocukların kölesi olmaya eğilimli olan "nefsinizi" 
kontrol edebilecek misiniz?” 

24. Mü minler, eğer Allah'tan korkarak hareket ederlerse, Allah'ın 
kendilerine doğru ile yanlışı ayırdetmelerini sağlayan Furkan'ı yani 
tüm isleri doğru bir şekilde anlamaya yarayacak gerçek bilgiyi (krite¬ 
ri) vereceği konusunda te min edilmektedirler. Böylece, mü'minler 
eğer isterlerse Allah'ın dileğini yerine getirebilir ve Onun tasdik etti¬ 
ği yolu takip edebilirler. Bu kriter (Furkan), her zaman bir sinyal gö¬ 
revi görecek, onlara doğru yolu. Hakk ın yolunu gösterecek ve onlan 
sapık yollara, şeytanın yollanna karşı uyaracaktır. 

25. Bu tuzak, Kureyşliler Hz. Peygamberin (s.a) Medine'ye hicret 
edeceğini öğrendiklerinde kurulmuştur. Müşrikler, Hz. Peygam¬ 
berin (s.a) Mekke'den hicret etmeyi başanrsa, ulaşamayacakları bir 
yere gitmiş olacağını ve engellenemez bir hal alacağını hissettiler. Bu 
nedenle, onunla ilgili kesin bir karara varnıak amacıyla ileri gelen li¬ 
derler Darun-Nedvc'de toplandılar. Bazıları onun zincire vurulup 
ömür boyu hapsedilmesi gerektiği görüşündeydiler. Fakat bu görüş 
kabul edilmedi, çünkü arkadaşlarının onun davasını yürüteceğin¬ 
den ve güç kazanır kazanmaz hayatları pahasına da olsa onu kurtar¬ 
maya çalışacaklarından korkuldu. Bazıları da onun Mekke'den sü¬ 
rülmesi gerektiğini öne sürdüler. Çünkü bu en azından kendi arala¬ 
rında yarattığı "karışıklığa" bile son verecekti. O zaman onun nerede 
yaşadığı ve ne yaptığı kendilerini ilgilendirmeyecekti. Fakat Kureyşli 
liderler bu görüşe karşı çıktılar ve şöyle dediler: "Bu adamın çok etki¬ 
leyici bir konuşması ve kalbleri kazanma yeteneği vardır. Eğer bura¬ 
dan ayrılırsa başka Arap kabilelerine gider, onlan kendi tarafına ka¬ 
zanır ve güçlendikten sonra takrar dönüp Mekke'ye saldınr." En so¬ 
nunda Ebu Cehil kendi planını öne sürerek şöyle dedi: "Her aileden 
genç, soylu ve güçlü bir adam seçelim. Onlar hep birden saldınp Mu¬ 
hammedi öldürsünler. Böylece kan diyeti bütün Kureyş kabileleri 
arasında ortak olacak ve Muhammed'in ailesi olan Abdilmenaf Oğul¬ 
lan bütün kabilelerle savaşmaya güç yetiremeyeceği için kan diyeti¬ 
ni para olarak kabul etmek zorunda kalacaklardır." Bu plan oy birli¬ 
ği üe kabul edildi ve belirlenen zamanda onu öldürecek gençler seçil¬ 
di. Fakat Hz. Peygamber (s.a) onlann yüzlerine kum saçarak sağ-sa- 
lim Mekke'den ayrıldı. Böylece onlann planı suya düşmüş oldu. 
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31 Ayetlerimiz onlara okunduğu zaman: "İşittik" dediler. "İstesek, 
biz de bunun bir benzerini söyleyebiliriz. Bu, eskilerin efsanelerinden 

başkası değildir." 

32 Bir de: "Ey Allah’ımız, eğer bu (Kur’an) bir gerçek olarak Senin ka¬ 
tından ise, gök yüzünden üstümüze taş yağdır veya acıklı bir azab getir 

(bakalım)." demişlerdi.26 
33 Oysa sen, içlerinde bulunduğun sürece, Allah onları azablandıra- 

cak değildir. Ve onlar, bağışlanma dilemektelerken de, Allah onlan 
azablandıracak değildir.27 

34 Onlar, Mescid-i Haram’dan (insanları) alıkoyarlarken ve onun 
(gerçek ve layık) koruyucuları değilken Allah, ne diye onları azablandır- 

masın? Onun (asıl) koruyucuları yalnızca korkup-sakınanlardır. Ancak 
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onlann çoğu bilmezler. 
35 Onlann, Beyt(-i Şerif) önündeki dualan, ıslık çalmaktan ve e çırp¬ 

maktan başkası değildir.28 Artık küfretmekte olduklannız dolaylıyla 

tadın azabı.29 

AÇIKLAMA 

26. Bu sözler bir dua yahut beddua anlamında değil, bir tehdit ve 
bir meydan okuma anlamındadır ve asıl kastettiği şudur: Eğer bu 
gerçekten Allah tarafından gönderilen bir Hak olsaydı, bizim üzeri¬ 
mize gökten taş yağdırmaya ve bizim onu reddetmemize karşılık bize 
bundan da acıklı bir azap indirmeye kadir olurdu. Bu tür bir olay ol¬ 
madığına göre, bu gerçek değildir ve Allah tarafından gönderilme¬ 
miştir. 

27. Onlann dua şeklinde bu meydan okumalarına karşılık verilen 
cevap işte budur. Onlara Hz. Peygamber (s.a) içlerinde yaşarken 
Mekke döneminde bir azap gönderilmeyeceği söylenmektedir. Çün¬ 
kü Allah, insanlara. Peygamber onlan Hakka davet ettiği sürece 
kendilerini düzeltmeleri için süre verir ve henüz verdiği süre bitme¬ 
den azap göndererek onlan düzelme ve doğru yola uyma fırsatından 
mahrum bırakmaz. İkinci sebep ise, Allah bir topluluğa, içinde eski 
günahlarına ve sapıklıklarına tevbe eden ve yollannı düzeltmeye ça¬ 
lışan bazı kimseler olduğu sürece azap indirmez. 

28. Kafirler daha sonra da şöyle uyanlmaktadırlar: "Siz şimdi bir 
azap istediğinize göre, ona hazırlanmalısınız. Çünkü sizi ondan kur¬ 
taracak hiç birşey yoktur." Kureyşliler, Allah'ın erinin koruyuculan 
olduklan için, kendilerine hiç bir azabın uğramayacağını sanıyorlar¬ 
dı. Bu yanlış anlama şöyle ortadan kaldırılmaktadır: ‘Onlar Ka¬ 
be’nin gerçek koruyuculan değildirler. Çünkü sadece miras, onlara 
Kabe'nin koruyucusu olma hakkını vermez. Sadece muttaki insan¬ 
lar, bu kutsal yerin koruyucu İçindir. Kureyşliler eğer böyle bir hakka 
sahip idiyseler bile şimdi o hakkı kaybetmişlerdir. Çünkü onlar ger¬ 
çek takva sahibi insanlann, sadece Allah’a özgü olan bu Ev e gelme¬ 
lerini engellemişlerdir. Kureyşliler bu Beyt in koruyuculan, hizmet¬ 
çileri ve bekçileri gibi davranmıyor, bilakis onun sahibi ve efendisi 
gibi davranıyorlardı ve istedikleri kişiyi onu ziyaretten alıkoyuyor¬ 
lardı. Onlann Kabe’de yaptıklan ibadetlere gelince, bunlar mırılda¬ 
narak anlamsız sesler çıkartmak ve elleri çırpmaktan öte geçmiyor¬ 
du, Allah’a bağlılık. O nu zikretmek ve Allah a ibadetin gerektirdiği 
tüm özelliklerden yoksundu. Böyle olduğu halde, onlar hala nasıl Al¬ 
lah’tan lütuf veya O nun azabına uğramama konusunda bir garanti 
bekleyebiliyorlar?" 

29. Onlara Allah'ın azabının, kendi "cahiliye" düzenlerine ölüm ge¬ 
tiren, İslam'a ise hayat veren Bedir savaşındaki yenilgi şeklinde gel¬ 
diği söylenmektedir. Böylece onlann, Allah'ın azabının sadece gök¬ 
ten bir yağmur veya fırtına şeklinde geleceği konusundaki yanlış ta- 
savvurlan da ortadan kaldınlmaktadır. 
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3b Gerçek şu ki, küfre sapanlar, (insanları) Allah'ın yolundan engel¬ 
lemek için mallarını harcarlar; bundan böyle de harcayacaklar. Sonra bu, 
onlara yürek acısı olacaktır, sonra bozguna uğratılacaklardır. Küfreden¬ 
ler sonunda cehenneme sürülüp toplanacaklardır. 

37 Bu, Allah'ın murdar olanı temizden ayırdetmcsi; murdarı, bir kıs¬ 
mını bir kısmı üzerinde kılıp tümünü biriktirerek cehenneme atması 
içindir. İşte bunlar hüsrana uğrayanlardır.™ 

38 O küfre sapanlara de ki: "Eğer vazgeçerlerse geçmişte (yaptıkları) 

şeyler bağışlanacaktır. Ama yine dönecek olurlarsa, önceki (toplumlara 
uygulanan) sünnet, muhakkak (başlarından da) geçmiş olacaktır." 

AÇIKLAMA 

30. 'Onlar hüsrana uğrayanlardır." Çünkü onların tüm çaba, yete¬ 
nek. zaman ve servetlerinin tamamen değersiz olduğu sonunda açı¬ 
ğa çıkmıştır. Sadece hiç bir kâr elde edememekle kalmamış, aynı za¬ 
manda büyük bir kayba da girmişlerdir. 
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39 Fitne kalmayıncaya ve dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar onlarla 

savaşın.31 Şayet vazgeçecek olurlarsa, şüphesiz Allah, yapmakta olduk¬ 
larını görendir. 

40 Geri dönerlerse, bilin ki gerçekten Allah, sizin mevlânızdır. O, ne 
güzel mcvlâdır ve ne güzel yardımcıdır. 

41 Bilin ki, 'ganimet olarak ele geçirdiğiniz' şeylerin beşte biri, mu¬ 

hakkak Allah'ın, Resulün, yakınların, yetimlerin, yoksulların ve yolcu¬ 
nundur.32 Eğer Allah'a, hak ile batılın birbirinden ayrıldığı gün,33 iki or¬ 
dunun karşı karşıya geldiği günde (Bedir'dc) kulumuza indirdiğimize 

iman ediyorsanız (ganimeti böyle bölüşün). Allah, her şeye güç yetiren- 
dir. 

AÇIKLAMA 

31. Burada, Bakara: 193 de ortaya konulan İslam'ın gayesi tekrar¬ 
lanmaktadır. Bu gayenin, bir olumlu, bir de olumsuz olmak üzere iki 
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yönü vardır. Olumsuz yönüyle savaş, fitneyi ortadan kaldırmayı, 
olumlu yönüyle ise tam anlam ve bütünlüğü ile Allah ın dinini ikame 
etmeyi amaçlar. Bu mü minlerin savaşmasını helal, hatta zorunlu 
kılan tek amaçtır. Savaşı helal kılan başka hiç bir gaye yoktur ve baş¬ 
ka bir amaçla savaşmak mü minlere yakışmaz. (Ayrıntılı açıklama 
için bkz. Bakara suresi an: 204-205) 

32. Bu ayet, surenin başında ganimetlerin paylaştırılması ile ilgili 
sorulan soruya bir cevap niteliğindedir. Surenin başında sadece: 
Bunlar Allah m nimetleridir, ganimetler Allah ın ve Rasulü nündür, 

onlan paylaştırmak da Allah ve Rasulü'ne aittir" denmekle yetinil- 
miştir. Burada ise ganimetlerle ilgili son hüküm verilmektedir. Sa¬ 
vaştan sonra, savaşanlar tüm ganimetleri kumandana getirmeli ve 
bunlardan hiç birini gizlememelidirler. Daha sonra beşte biri bu 
ayette sayılan ihtiyaçlar için ayrılmalı, geri kalan beşte dördü ise sa¬ 
vaşta rol alanlar arasında paylaştınlmaJıdır. İşte bu nedenle Hz. Pey¬ 
gamber (s.a) her savaştan sonra şöyle derdi: "Bu ganimetlerin hepsi 
sizin, yine sizin iyiliğiniz için kullanılacak olan beşte birden başka 
benim şahsıma ayrılan bir parça yok. Bu nedenle bir iğne veya iplik 
kadar da olsa bütün ganimetleri getirin. Küçük olsun büyük olsun, 
hiç birşeyi saklamayın. Çünkü böyle birşey utanç vericidir ve sizi ce¬ 
henneme götürür." 

Bu Allah a ve Rasulü'ne aynlan beşte birlik pay, Allah yolunda ve 
O nun dinini ikame etmede kullanılmak üzere ayrılmıştır. 

Hz. Peygamberin (s.a) hayatta olduğu dönemde, ayette geçen ak¬ 
rabalarla Hz. Peygamber in (s.a) akrabaları kastediliyordu. Hz. Pey¬ 
gamber (s.a) tüm vaktini Allah'ın dini yolunda harcadığı ve kendi ai¬ 
lesinin üyelerine ve bakmakla yükümlü olduğu akrabalarının geçi¬ 
mini sağlayacak parayı kazanmaya vakti kalmadığı için, beşte bir¬ 
den bir bölümü onun bakmakla yükümlü olduğu akrabalarına ayrı¬ 
lıyordu. Fakat ölümünden sonra onun akrabalarına aynlan pay ko¬ 
nusunda görüş aynlığı vardır. Bazılan bu payın Hz. Peygamber in 
(s.a) ölümünden sonra yürürlükten kaldırıldığı görüşündedirler; 
bazılan da payın onun varislerinin akrabalarına verilmesi gerektiği¬ 
ni söylerler. Bazılan da bu payın onun soyundan gelen muhtaçlara 
ayrılması gerektiği görüşündedirler. Yaptığım araştırmalara göre 
Raşit Halifeler döneminde bu pay onun soyundan gelen muhtaçlara 
aynlmıştır. 

33. "Kulumuza indirdiğimiz", Bedir savaşında zaferi sağlayan, Al¬ 
lah'ın tam zamanında gelen yardımı demektir. 
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42 Hani siz vadinin yakın kenarında, onlar da uzak yamacındaydılar; 
kervan ise sizden daha aşağıdaydı. Eğer sözleşseydiniz, kaçınılmaz ola¬ 
rak sözleşme yeri (veya konusu) hakkında anlaşmazlığa düşerdiniz; an¬ 
cak Allah, olacağı olan işi gerçekleştirmek için (böyle yaptı). Böylece, he¬ 

lak olacak kişi apaçık bir delilden sonra helak olsun, diri kalacak kişi 
apaçık bir delilden sonra hayatta kalsın.34 Şüphesiz Allah, gerçekten işi¬ 

tendir, bilendir.33 

AÇIKLAMA 

34. Yani. “Savaşta hangisi (İslam ve cahiliye) galip gelirse, onun 
gerçekten yaşamayı hakettiği, hangisi de yenilirse onun yok olmaya 
mahkum olduğu ispatlanmalıdır." Burada dikkat edilirse hayat kav¬ 
gası insanlar arasında değil, müslümanlar ve kafirler tarafından 
temsil edilen İslam ve "cahiliye" arasındadır. 

35. Allah herşeyi duyduğu, herşeyi gördüğü ve herşeyi bildiği için 
kainatı adalet ve hikmetle yönetmektedir ve sadece haklıların ve 
doğruların kazanmasına izin verecektir. 
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43 Hani Allah, onları sana uykunda az gösteriyordu; eğer sana çok 

gösterseydi, gerçekten yılgınlığa kapılacaktınız ve iş konusunda gerçek¬ 
ten çekişmeye düşecektiniz. Ancak Allah esenlik (kurtuluş) bağışladı. 

Çünkü O, elbette sinelerin özünde saklı duranı bilendir. 
44 Karşı karşıya geldiğinizde, Allah, 'olacağı olan işi gerçekleştir¬ 

mek' için, onları gözlerinizde az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde 
azaltıyordu. Ve (bütün) işler Allah'a döndürülür. 

45 Ey iman edenler, bir toplulukla karşı karşı} a geldiğiniz zaman, da- 
yanıklık gösterin ve Allah'ı çokça zikredin. Umulur ki kurtuluş (felah) 
bulursunuz. 

46 Allah’a ve Resulüne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin, çö¬ 
zülüp yılgınlaşırsmız, gücünüz gider. Sabredin.,T Şüphesiz Allah, sabre¬ 

denlerle beraberdir. 
47 Bir de yurtlarından refahtan şımarıp-azıtarak, insanlara gösteriş 

\aparak çıkanlar ve (halkı) Allah'ın yolundan alıkoyanlar gibi olma- 

vın.Allah, onların yapmakta olduklarını çepeçevre kuşatandır 
4S O zaman şeytan onlara amellerini çekici göstermiş v e onlara: “Bu¬ 

ğun sizi insanlardan bozguna uğratacak kimse voktur ve ben de sizin 
yardımcınızın!" demişti. Ne zaman ki, iki topluluk birbirini görür oldu 

(karşılaştı) o. iki topuğu üstünde geri döndü ve “Şüphesiz ben sizden 
uzağım. Çünkü ben sizin görmediğinizi görmekte}im, ben Allah'tan da 
ı ıkalaktayım* dedi. Allah, (ceza ile) sonuçlandırması pek şiddetli 

olandır. 

AÇIKLAMA 

3b. Hu olay. Hz. Peygamber (s.a) Medine den sav as alanına doğru 
ilerlerken meydana gelmiştir. O zaman henüz kafir ordusunun ne 
kadar büyük olduğu bilinmiyordu. Hz. Peygamber (s.a) orduyu rü- 
vv.smda gördü ve ordunun çok büyük olmadığı sonucuna vardı. 
S-ura rüyasını mü ıniıılere aıılatu. Bu da onlara cesaret verdi ve kor- 
kusu/ra düşmana doğru yürüdüler. 

37. Arapça " kelimesi çok geniş kapsamlı bir kelimedir. Sab¬ 
retmek su anlamlara gelir: Duygu ve arzulan kontrol alımda tut¬ 
mak. açelccilik. şaşkınlık.ümitsizlik ve açgözlülükten sakınmak, 
soğukkanlı olmak ve düşünceli kararlara varmak, tehlike ve zorluk 
anlannda sebat ve dayanıklılık göstermek: en aşın kışkırtma anla¬ 
rında bile yanlış adım atmamak, çok büyük belalarla karşılaşıldığın¬ 
da ve çok kötü bir dunımda olunduğunda dahi kontrolü kaybetme¬ 
mek. görünürde yardımcı olan bir araçla, amaca gecikmeksizin he¬ 
men ulaşmak için sabırsızlıkla acele bir davranışla bulunmamak ve 
dünyevi kazanç ve faydalar elde etmeye veya nefsin eğilimlerine ken- 
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dini kaptırmamak." Allah, yukandaki anlamıyla sabredenlere yar¬ 
dım eder. 

38. Müslümanlar, asla, kibirle evlerinden çıkıp yürüyen ve müslü- 
manlan Allah yolundan alıkoyan Mekkeli müşrikler gibi davranma¬ 
maları konusunda uyarılmaktadırlar. Kafirler yanlarına şarkıcı kız¬ 
lar almışlardı ve her konakladıkları yerde şarkı, dans ve içki partileri 
düzenliyorlardı. Bunun yanısıra geçtikleri yerlerdeki kabilelere, 
güçleri, sayısal ve teçhizat bakımından üstünlükleri konusunda bü¬ 
yük bir gösteriş yapıyor ve hiç kimsenin kendilerine karşı savaşama- 
yacağını söyleyerek övünüyorlardı. Ahlaki durumları böyleydi, fakat 
savaş gayeleri bundan da kötüydü. Hak. doğruluk ve adalet ölçüsü¬ 
nü yükseltmek için değil, bu ölçünün yükselmesini engellemek için 
savaşa çıkmışlardı. Gayeleri, bu ölçüyü yükseltmeyi amaçlayan tek 
topluluğu yok etmekti. Müslümanların böyle bir davranışa karşı 
kendilerini korumaları için, bu kötü örnek, gözler önüne serilmekte¬ 
dir. Çünkü imanları, müslümanlann doğru davranışlarda bulun¬ 
malarını ve savaş amaçlannın da temiz ve soylu olmasını gerekti¬ 
rir. 

Bu yol gösterme sadece o zamana mahsus değildir, bu gün de aynı 
derecede zaruridir ve gelecekte de önemini korumaya devam edecek¬ 
tir. Çünkü çağdaş "medeni” devletlerin ordulannın ahlaki durumu, 
Mekkeli müşriklerinkiyle aynıdır. Fahişeler, müstehcen eğlenceler 
ve şarap onların ayrılmaz bir parçasıdır ve bunlan gizli olarak değil 
açıktan açığa, utanmadan istemektedirler. Bunun da ötesinde, bu 
devletlerin askerleri, arzularını tatmin etmek için onlardan kendi 
kızlarını istemektedirler. O halde başka bir millet onlardan , nasıl 
kadınlarını ve onlan arzularının oyuncağı haline getirmemelerini 
nasıl bekleyebilir? Kibirliliklerine gelince, ordulannın her askerinin 
bir kendini beğenmişlik ve gurur abidesi olduğunu söylemek yeterli- 
dir. Bu ülkelerin siyaset adamlan da şöyle söylemekten kesinlikle 
bıkmazlar. "Bu gün bizi hiç kimse yenemez, çünkü bizden güçlü hiç 
kimse yok." Savaş gayeleri ise bundan da berbattır. Bu ülkelerin li¬ 
derlerinden her biri tüm ciddiyetiyle, dünyayı tek amaçlannın in¬ 
sanların mutluluğu olduğu konusunda temin ederler. Oysa onlann 
gerçek amacı herşey olabilir, ama asla bu söyledikleri olamaz. Bu ül¬ 
keler, Allah'ın tüm insanlar için yarattığı yeryüzünün tüm kaynak- 
lannı ele geçirmek, bunlan kendi ülke ve milletlerinin yaranna, te¬ 
kellerine almak ve diğer insanlan kendilerine bağımlı birer köle kıl¬ 
mak için savaş yaparlar. İşte bu nedenle Kuran müslümanlann bu 
kötü insanlann yoluna uymalannı yasaklar ve onlara hayatlarını ve 
servetlerini, bu insanlann çaba harcadığı gaye uğrunda harcamak¬ 
tan sakınmalarını emreder. 
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49 Münafıklar vc kalblerindc hastalık bulunanlar şöyle diyorlardı: 

"Bunlan (müslümanları) dinleri aldattı."39 Oysa kim Allah'a tevekkül 
ederse, hiç şüphesiz Allah, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sa¬ 
hibidir. 

50 Melekleri, onların yüzlerine vc arkalarına vurarak: "Yakıcı azabı 
tadın" diye o küfredenlerin canlarını alırken görmelisin. 

51 Bu, ellerinizin Önceden takdim ettiği işler yüzündendir. Yoksa 

şüphesiz Allah kullara zulmedici değildir. 
52 Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin gidiş-tarzı gibi. Allah'ın 

ayetlerine küfrettiler de, Allah da onlan günahlarından dolayı yakalayı¬ 

verdi. Şüphesiz, Allah, en büyük kuvvet sahibidir, sonuçlandırması da 
pek şiddetlidir. 

AÇIKLAMA 

39. Bu, münafıkların ve dünyaya çok bağlı olan Medinelilerin gö¬ 
rüşüydü. Bunlar, küçücük bir müslüman birliğinin büyük ve güçlü 
Kureyş ordusu ile savaşacağını gördüklerinde birbirlerine şöyle de¬ 
mişlerdi: "Dinlerine aşın bağlılık bu insanlan aptallaştırdı. Bunlar 
büyük bir felaketle karşılaşacaklar. Peygamberleri (s.a) tarafından 
körleştirildikleri için göz göre göre ölüme gittiklerini göremiyor¬ 
lar." 
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53 Nedeni şu: Bir kavim (toplum), kendinde olanı dcğiştirinceye ka¬ 

dar Allah, ona nimet olarak bağışladığını değiştirici değildir.10 Allah 
şüphesiz işitendir, bilendir. 

54 Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin gidiş tarzı gibi. Onlar, 
Rablcrinin ayetlerini yalanladılar; biz de günahları dolayısıyla onları yı¬ 
kıma uğrattık. Firavun ordusunu suda boğduk. Onların tümü zulme sa- 
panlardı. 

55 Allah katında canlıların en kötüsü, şüphesiz küfre sapan olanları¬ 

dır. Onlar artık inanmazlar. 
56 Bunlar, içlerinden antlaşma yaptığın kimselerdir ki, sonra her de¬ 

fasında ahidlcrini bozarlar. Onlar korkup-sakınmazlar.41 
57 Bundan dolayı, savaşta onları yakalarsan, öyle darmadağın et ki, 

onlarla arkalarından gelecek olanlar(ı caydır). Umulur ki ibret alır¬ 

lar.42 

AÇIKLAMA 

40. Yani, "Bir topluluk davranışlarıyla verilen nimete layık olmadı- 
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ğını göstermedikçe, Allah, topluluktan lütuf ve nimetini esirge¬ 
mez." 

41. "... ahidlerini bozanlar ..." Yahudilerdi. Hz. Peygamber (s.a) Me¬ 
dine’ye hicretinden sonra, karşılıklı fayda amacıyla anlaşma yaptığı 
ilk topluluk Yahudilerdi. Hz. Peygamber (s.a) onlarla iyi ilişkiler için¬ 
de olmak amacıyla elinden geleni yaptı. Çünkü onlann İslam'a müş¬ 
riklerden daha yakın olduklarını hissediyor ve ne zaman ikisi ara¬ 
sında bir seçim yapmak söz konusp olsa, onları müşriklere tercih 
ediyordu. Fakat Yahudi alim ve din adamları, onun tebliğ ettiği Tev- 
hid" ilkesinden, sunduğu yüksek ahlak ölçüsünden ve Hak yolun 
ikame edilmesi için onun tarafından gösterilen çabalardan hoşlan¬ 
mıyorlardı. Bu nedenle yaptıkları tüm anlaşmalara rağmen, bu ha¬ 
reketi yok etmek için çalışıyorlardı. Bu amaçla bir çok planlar yap¬ 
mışlardı: gerçek müslümanlara karşı münafıklarla işbirliği yapıyor¬ 
lardı; Evs ve Hazreç kabileleri arasında İslam'dan önce var olan ve 
kanlı savaşlara yol açan eski düşmanlığı alevlendirmek için Kureyş- 
lilerle ve diğer düşman kabilelerle işbirliği yapıp tuzaklar hazırlıyor¬ 
lardı. Gerçi Yahudiîer çoktan beri Hz. Peygamber (s.a) ile yaptıkları 
anlaşmaya ihanet ediyorlardı, ama Bedir savaşından sonra müslü¬ 
manlara karşı düşmanlık ve kıskançlık daha da artıp alevlendi. 
Çünkü onlar bu yeni davanın Kureyşlilerden öldürücü bir darbe ala¬ 
cağını tahmin ediyorlardı, fakat sonuç tam bunun tersi oldu. Bu ne¬ 
denle İslam'ın önüne geçilmez bir güç oluşturmasını engellemek 
amacıyla düşmanca faaliyetlerini daha da artırdılar. Hatta Kureyşli- 
lerin yenilgi haberi geldiğinde Yahudilerin liderlerinden biri olan 
Ka'b b. Eşref üzüntüyle bugün yerin altındakiler, bizim için üstün- 
dekilerden daha hayırlıdır" diye bağırdı. Bundan sonra bizzat Mek¬ 
ke’ye gidip KureyşJiîeri intikam almaya kışkırtan ağıtlar okudu. Bu¬ 
nun da ötesinde Yahudi kabilelerinden Beni Kaynukalılar dostça 
ilişkileri bırakarak alışveriş için kendi yerleşim bölgelerine gelen 
müslüman kadınlan rahatsız etmeye başladılar. Hz. Peygamber 
(s.a) onlan payladığında ise, küstahça bir cevap verdiler: "Biz Ku- 
reyşlileı* gibi zayıf değiliz, biz ölene dek savaşmasını bilen bir toplu¬ 
luğuz, bizimle savaş da cesaretimizi bir dene." 

42. Yani, "Eğer biz belirli bir toplulukla anlaşma imzalamışsak ve 
onlarda anlaşma maddelerini bozup bize karşı savaşla rol almışlar¬ 
sa, biz de bu anlaşmanın maddelerinden sorumlu olmayız ve onlara 
karşı savaşabiliriz. Aynı şekilde, bir toplulukla savaşırken, düşrnan- 
lanmız arasında müttefiklerimize rastlarsak, onları öldürmekte ve 
onlara düşman gibi davranmakta tereddüt etmeyiz. Çünkü onlar bi¬ 
rey olarak anlaşmanın gereklerini bozdukları için, bir müttefikin sa¬ 
hip olduğu can ve mal güvenliği haklarını yitirmişlerdir." 
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58 Eğer bir kavmin ihanet edeceğinden kesin olarak korkarsan, sen de 

açık ve adil bir tutumla (onlarla olan anlaşma metnini ve diplomatik iliş¬ 
kiyi yüzlerine) at.*13 Gerçekten Allah, ihanet edenleri sevmez. 

59 Küfre sapanlar, kaçıp-kurtulduklarını sanmasınlar; gerçek şu ki, 
onlar (bizi) aciz bırakamazlar. 

60 Onlara karşı gücünüzün yettiği44 kadar kuvvet ve besili atlar hazır¬ 
layın. Bununla, Allah’ın düşmanı ve sizin düşmanınızı ve bunların dı¬ 
şında sizin bilmeyip Allah’ın bildiği diğer (düşmanları) korkutup-cay- 
dırasınız. Allah yolunda her ne infak ederseniz, size 'eksiksiz olarak öde- 
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nir' ve siz haksızlığa uğratılmazsınız. 
61 Eğer onlar barışa eğilim gösterirlerse, sen de ona eğilim göster ve 

Allah'a tevekkül et. Çünkü O, işitendir, bilendir. 
62 Onlar, seni aldatmak isterlerse, şüphesiz Allah sana yeter.43 O, seni 

yardımıyla ve mü'minlerle destekledi. 
63 Ve onların kalblerini uzlaştırdı. Sen, yeryüzündekilerin tümünü 

harcasaydın bile, onların kalblerini uzlaştıramazdın. Ama Allah, aralan- 
nı bulup onlan uzlaştırdı.46 Çünkü O, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve 

hikmet sahibidir. 

AÇIKLAMA 

43. Bu ayet, gerekli olduğunda anlaşmayı bozma ile ilgili çok açık 

ve kesin bir kural koymakta ve müslümanlara "anlaşmayı açıkça on¬ 
ların önüne atmayı" emretmektedir. Bu ayete göre, müslümanlar, 
anlaşma yap tıklan tarafın anlaşma şartlanna tam anlamıyla uyma- 

dıklannı hissetseler veya karşı tarafın ilk fırsatta ihanet edeceğin¬ 

den korksalar bile tek taraflı bir kararla anlaşmayı sona erdirmek 
haramdır. Bu nedenle ayet, müslümanlann karşı tarafa, sanki ara- 

lannda hiç anlaşma yokmuş gibi davranmalannı yasaklamaktadır. 

Diğer taraftan ise ayet, müslümanlara henüz karşı bir davranışta 
bulunmadan diğer tarafı anlaşmanın bittiğinden haberdar etmeleri¬ 

ni emretmektedir. Bu zorunludur, çünkü karşı taraf anlaşmanın 

hala yürürlükte olduğu konusunda yanlış anlamaya maruz kalma¬ 
malıdır. Hz.Peygamber (s.a), İslam'ın uluslararası politikasını bu 
ayete dayandırmıştır: "Herhangi bir tarafla anlaşmaya giren kimse, 
anlaşmanın süresi bitinceye kadar o anlaşmaya bağlıdır. Eğer boz¬ 

maya zorlanırsa, iki tarafın da eşit olması için, anlaşmayı karşı tara¬ 
fın önünde bozar." Daha sonra aynı ilkeyi her meseleye uygulayarak 
şöyle demiştir: "Size ihanet eden kimselere bile ihanet etmeyin.” Ve 
bu ilkeyi,'harfi harfine uygulanacak şekilde zihinlere işlemiştir. İşte 

bu nedenle, Emir Muaviye kendi sultanlığı döneminde, anlaşma sü¬ 
resi biter bitmez istila etmek amacıyla Roma İmparatorluğu sınırla- 

nna asker yığmaya başladığında, Hz.Peygamber'in (s.a) ashabından 
Amir b. Anbese (r.a) buna şiddetle karşı çıkmış ve bu hadisi Emir in 
huzurunda okumuştur. Bu hadise göre asker yığmak bile bir tür 
ihanet olmaktadır. Emir buna boyun eğmek zorunda kalmış ve sını¬ 

ra asker yığmaktan vazgeçmiştir. 
Eskiden, "cahiliye" döneminde çok yaygın bir davranış olan an¬ 

laşmaları tek taraflı bozma ve düşmana savaş ilan ettiğini bildirme¬ 
den saldırma olaylarının, bu günün medeni "cahiliye "sinde de gün¬ 
demde olduğuna dikkat edilmelidir. Mesela 2. Dünya Savaşı sırasın¬ 
da hiç bir resmi açıklama yapılmaksızın Almanya Rusya'ya saldır- 
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mış Ingiltere ve Rusya ise İran'a karşı askeri harekata girişmişti. Bu 
tür anlaşmaları çiğneme ve ihlal ile ilgili öne sürülen özürler ise da¬ 
yanaktan yoksundur: Eğer önceden savaş ilanı yapılırsa karşı tara¬ 
fın daha evvel davranıp saldıracağı gibi özürler öne sürülmektedir. 
Fakat onlar, ahlaki sorumluluklar böyle sudan sebeblerle bir kenara 
bırakılabilirse, şu veya bu özürle haklı gösterilemeyecek hiç bir suç 
veya günah kalmayacağını ve her hırsızın, her soyguncunun, her fa- 
hişenin, her katilin ve her sahtekann suçu veya günahını bir özürle 
haklı gösterebileceğini unutmuş görünüyorlar. Fakat ne gariptir ki, 
çağdaş liderlerin iki tür adalet ölçüsü var! İhanet ve yasaları ihlali 
uluslararası arenada haklı gösterip desteklerken, aynı kuralı kendi 
ulusal arenalarında uygulamıyorlar. 

Fakat yukarıdaki kuralın da bazı istisnalan var. İslam hukuku, 
karşı taraf açıktan açığa anlaşmayı ihlal ettiği ve kendilerine karşı 
belirli bir düşmanca tavırda bulunduğunda, müslümanlann karşı 
tarafa saldırmasına izin verir. Böyle açık bir durumda ayet, müslü- 
manlan anlaşmanın gerçek bitiş tarihini beklemekle sorumlu tut¬ 
maz, bilakis hiçbir ültimatom vermeksizin böyle bir hainlikte bulu¬ 
nan karşı tarafa askeri saldırıda bulunmalanna izin verir. İslam hu¬ 
kukçuları bu istisnayı, Hz. Peygamber in (s.a) bir uygulamasından 
çıkarmışlardır. Kureyşliler, Beni Huza'alılarla ilgili olarak Hudeybi- 
ye anlaşmasını açıktan ihlal ettiklerinde, Hz. Peygamber (s.a) kendi 
tarafları açısından da anlaşmanın sona erdiğini bildirme gereğini 
duymamıştır. Bu nedenle onlara hiç bir haber vermeden Mekke üze¬ 
rine yürümüştür. Fakat burada bir uyarı yapılmalıdır. Bu istisna¬ 
dan yararlanılabilmesi için, Hz.Peygamber in (s.a) Mekke üzerine 
yürümeyi doğru bulduğu zamanın tüm şartlan göz önünde bulun¬ 
durulmalıdır. Ancak bu şartlar bulunduğunda, bu uygulamayı ör¬ 
nek alabiliriz, aksi takdirde bu uygulamadan haksız şekilde yarar¬ 
lanmış oluruz. Hadis ve Siret kitapianndan aşağıdaki şartlann Hz. 
Peygamberi (s.a) böyle bir adım atmaya yönelttiğini öğreniyoruz: 

1) Kureyşlilerin anlaşmayı bozduklan o kadar aşikardı ki, bir ihla¬ 
lin varolduğunda hiç bir şüphe söz konusu değildi ve onlann kendi¬ 
leri de anlaşmanın sona erdiğini kabul ediyorlardı, işte bu nedenle 
Kureyşliler anlaşmayı yenilemek üzere Ebu Süfyan'ı Medine'ye gön¬ 
dermişlerdi. Gerçi bu, onlann anlaşmanın sona erdiğini bildiklerini 
göstermektedir, ama bu, yukanda değinilen istisna kuralın işlerlik 
kazanması için anlaşmayı bozan tarafın bunu bilmesi ve kabul et¬ 
mesini gerektirmez. Bu istisna kural, anlaşmayı ihlal, çok açık ve 
şüpheden uzak olduğunda geçerlidir. 

2) Anlaşmanın bozulmasından sonra Hz. Peygamber (s.a), onlann 
anlaşmayı bozmalanna rağmen kendisinin anlaşmayı yürürlükte 
kabul ettiğini gösterecek ne bir söz, ne bir hareket, ne de bir imada 
bulunmamıştır. Onlarla, böyle bir izlenim yaratacak ilişkilere de de¬ 
vam etmemiştir. Bütün hadisler, onun Ebu Süfyan'ın anlaşmayı ye¬ 
nileme teklifini kabul etmediğini göstermektedir. 
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3) Hz. Peygamber (s.a) Kureyşülere karşı açıktan askeri hare Kata 
girişti. Gizli savaş niyeti taşırken barışçıl görünmeye çalışarak iki 
yüzlü davranmadı. 

Bu, Hz. Peygamber (s.a ) tarafından bu konuda vaz edilen mü¬ 
kemmel bir örnektir. O halde ayetteki emre istisna, ancak belirli ko¬ 
şullar gerçekleştiğinde ve Hz. Peygamber (s.a) örneğindeki aynı dü¬ 
rüstlük ve açıklık söz konusu olduğunda uygulanabilir. 

Bunun yanısıra müslümanlann bir sorunu, karşı taraf bunu ne 
karşılıklı müzakere, ne de uluslararası hakemlik yoluyla çözmeye 
yanaşmayıp güç kullanmakta ısrar ettiğinde, askeri güç kullanarak 
çözmelerine izin verilmiştir. Böyle bir durumda, bu ayet müslüman¬ 
lann hiç bir girişimde bulunmadan önce açık bir savaş ilanında bu- 
lunmalannı emretmektedir. İslam, eğer müslümanlar açık bir savaş 
ilanına hazır değillerse, gizli askeri harekata girişmeyi ahlak dışı bir 
tutum olarak kabul eder ve buna izin vermez. 

44. ' Düşman size aniden saldırdığında, hiç bir gerileme olmaksı¬ 

zın hemen askeri harekata girişebilmeniz için her an düzenli bir or¬ 
du ve gerekli bir teçhizatı hazır bulundurmanız gerekir. Bu önlemler 
alınmalıdır ki, sizi yarı eğitilmiş teçhizatsız, gönüllüleri askere al¬ 
mak zorunda bırakacak bir acele ve karışıklığa imkan kalmasın ve 
düşmanın sizi hazırlıksız yakalayıp, siz savunmaya hazır değilken 
büyük kayıplar verdirmesi gibi bir korku yaşamayın.'1 

45. Yani, "Diğer milletlerle ilişkiniz Allah a olan güveninize dayan¬ 
malıdır, çünkü "O size yeter" Bu nedenle savaşta da banşta da düş¬ 
manınızla cesurca karşılaşmaksınız. Eğer düşman sizinle banş gö¬ 
rüşmesi yapmak isterse, hiç bir tereddüt gösteı*meksizin karşı taraf¬ 
la müzakere yapmaya hazır olmalısınız. Karşı tarafın gayri samimi 
ve haince niyetleri olduğu özrünü öne sürerek hiç bir teklifi geri çe¬ 
virmeyin, çünkü hiç kimse karşısındakinin gerçek niyetini bilemez. 
Eğer karşı taraf teklifinde samimi ise, onun teklifini red edip kan 
dökmeye devam etmek doğru olmayacaktır. Diğer taraftan eğer karşı 
tarafın haince niyetleri varsa, o zaman Allah sizi cesaretiniz ve ahla¬ 
ki üstünlüğünüz nedeniyle onlardan koruyacaktır. Bu durumda ha¬ 
in düşmanla, ona caydıncı bir ders verecek şekilde savaşın." 

46. Burada, daha önceden aralarında yüzyıllardan beri süregelen 
düşmanlıklar bulunan çeşitli Arap kabilelerinin gönüllerini birbiri¬ 
ne bağlayan ve güçlü bir topluluk oluşturacak şekide onları kaynaş¬ 
tıran İslam'ın lütuf ve nimetleri kastedilmektedir. Allah'ın bu lütfü, 
özellikle Medineli Evs ve Hazreç kabilelerinde göze çarpmaktadır. Bu 
iki kabile birbirlerine düşmandılar ve kanlı Bu "as savaşı, bundan sa¬ 
dece iki yıl önce meydana gelmişti. Bu tür düşmanlıkların, Hz. Pey- 
gamber'in (s.a) yaşadığı dönemde İslam loplumunun şahit olduğu 
birlik ve beraberliğe dönüşmesi gerçekten büyük bir mucizedir. Böy¬ 
le bir şeyin hiç bir insan gücü ve kaynağıyla başanlamayacağı mey¬ 
dandadır. Çünkü ne başarılmışsa O nun lütfü ile başarılmıştır ve ne 
başanlacaksa, yine O nun lütfü ile başanlacaktır. 



182 TEFHİMU'L KUR’AN 8 / En fal Suresi 

64 Ey Peygamber, sana ve seni izleyen mü’minlcrc Allah yeter. 

65 Ey Peygamber, mü’minleri savaşa karşı hazırlayıp-teşvik et. Eğer 
içinizde sabreden yirmi (kişi) bulunursa, iki yüz (kişiyi) mağlub edebi¬ 
lirler. Ve eğer içinizden yüz (sabırlı kişi) bulunursa, bunlar da kâfirler¬ 

den binini yener. Çünkü onlar (gerçeği) kavramayan bir topluluktur.47 
66 Şimdi, Allah sizden (yükünüzü) hafifletti ve sizde bir za'f olduğu¬ 

nu da bildi. Sizden yüz sabırlı (kişi) bulunursa, (onlann) iki yüzünü boz¬ 
guna uğratır; eğer sizden bin (kişi) olursa, Allah'ın izniyle (onlann) iki 
binini yener.48 Allah, sabredenlerle beraberdir. 
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67 Hiç bir peygambere, yeryüzünde kesin bir zafer kazanıncaya kadar 
esir alması yakışmaz. Siz dünyanın geçici yararını istiyorsunuz. Oysa 
Allah (size) ahireti istemektedir. Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve 
hikmet sahibidir. 

68 Eğer Allah'ın geçmişte bir yazması (söz vermesi) olmasaydı, aldık¬ 
larınıza karşılık size gerçekten büyük bir azab dokunurdu. 

AÇIKLAMA 

47. " ûi ” (anlamak) kelimesi burada, bu gün kullanılan "moral 
kelimesiyle eş anlamlıdır. ’Tefakkuh" kişinin güven ve cesaretini ko¬ 
rumasını sağlayan maddi ve manevi durum anlamına gelen "moral" 
teriminden daha bilimsel bir terimdir. Çünkü gerçek şu ki, uğrunda 
savaşuğı gayeyi apaçık anlayıp kavrayan bir kimse, bu gaye yok ol¬ 
duğunda, onun için hayatın hiç bir anlamı kalmayacak ve onun, 
kendi hayatından daha değerli olduğu sonucuna varacakur. Böyle 
bir kimse ise. her iki tarafın fiziksel gücü aynı olsa da. uğrunda sa¬ 
vaştığı gayeyi tam olarak anlayıp kavramamış olan kimseden daha 
fazla savaşma gücüne sahip olacaktır. Herşeyin ötesinde, gerçeği. 
Allah'ın varlığını, kendisinin evrendeki konumunu. Allah'la olan 
ilişkisini, hayatı ve Ölümü, ahiret hayatını Hak ile baul arasındaki 
aynmı. batılın Hakka karşı zafer kazanmasının sonuçlanın doğru 
bir şekilde anlayıp kavrayan kimse, karşı taraf ne uğrunda savaştı¬ 
ğının farkında da olsa ülkeleri, uluslan veya toplumsal sınıflan uğ¬ 
runda savaşanlardan daha fazla güce sahip olacakur. O halde gaye¬ 
lerini tam anlamıyla kavramış olan mü minlerin, aynı seviyedeki ka¬ 
firlerden on kat daha güçlü olacaklan meydandadır. Fakat bu anla¬ 
yıp kavramanın (tefakkuh etmenin) yanısıra. bu gücü elde etmek ve 
muhafaza etmek için sabretmek de zaruridir. 

48. Bir mü minin kafire karşı güç oranının ondan, ikiye düşmesi, 
müslümanlann moralindeki çökme nedeniyle böyle olduğu anlamı¬ 
na gelmez. 65. ayette müslümanlarla kafirler arasında güç oranının 
genel prensipleri vaz'edilmişti. 66. ayette ise bu ilkenin, mü’minlerin 
o zamanki moral durumlarına uygulanmış şekli yer almaktadır. O 
dönemde (H.2), müslümanlann morali henüz mükemmel olgunluğa 
erişmemişti; çünkü çoğu İslam’a yeni girmişlerdi ve henüz hazırlık 
eğitimi görüyorlardı. Sonralan müslümanlann moral gücü. Hz. Pey- 
gamber in (s.a) eğitimi sayesinde istenen noktaya ulaştığında, bire 
on oranı pratikte uygulanmış ve Hz. Peygamberin (s.a) son yılların¬ 
da ve onun Raşid Halifeleri döneminde meydana gelen savaşlarda bu 
oranın işlerliği gözler önüne serilmiştir. 
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69 Artık ganimet olarak elde ettiklerinizden helal ve temiz olarak yi¬ 
yin ve Allah'tan korkup-sakımn.'19 Hiç şüphesiz Allah bağışlayandır, 
esirgeyendir." 

70 Ey Peygamber, ellerinizdeki esirlere de ki: "Eğer Allah, sizin kalb- 
lcrinizdc bir hayır olduğunu bilirse (görürse) size sizden almandan daha 

hayırlısını verir ve sizi bağışlar. Allah bağışlayandır, esirgeyendir." 

AÇIKLAMA 

49. Allah'ın, 68. ayette müslümanlan, niçin fidye aldıkları husu¬ 
sunda azarlaması konusunda müfessirler bazı rivayetler nakletmiş- 
lerdir. Bu rivayetlere göre, Bedir savaşından sonra Kureyş ordusun¬ 
dan alınan esirlere ne yapılacağı konusunda bir istişare heyeti top¬ 
lanmıştı. Hz. Ebu Bekir (r.a) fidyeleri aldıktan sonra esirlerin serbest 
bırakılması. Hz. Ömer (r.a) ise onların öldürülmesi görüşünde idi. 
Hz. Peygamber (s.a) de Hz. Ebu Bekir'le aynı fikirdeydi ve fidyelerinin 
ödenmesinden sonra onlan serbest bıraktı. Bunun üzerine Allah, 
bir azar olarak söz konusu ayeti indirdi. Fakat bu yorum bazı itiraz¬ 
lara açıktır. 

Bu yorumu kabul edenlerin karşılaştığı birinci güçlük, şu sözlere 
uygun bir açıklama getirememeleridir: "Eğer Allah'tan bir yazı geç¬ 
memiş olsaydı..." Bazılan bunun, Allah ın önceden tayin ettiği kade¬ 
ri olduğunu veya Hz. Peygamber e (s.a) henüz bu konuda bir emir 
göndermemesine rağmen savaş ganimetlerini helal kılmayı dilediği 
anlamına geldiğini söylerler. Fakat hakkında apaçık bir emir gelme¬ 
dikçe hiç bir şey helal olmaz, ikinci güçlük ise. bu açıklamaya göre. 
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Hz. Peygamber (s.a) ve ashabı, fidye almakla günaha girmiş olmak¬ 
tadırlar. Bu nedenle, sadece bir kaynaktan gelen rivayetlere daya¬ 
nan açıklamalar kabul edilmeden önce tekrar tekrar düşünülmeli¬ 
dir. 

Buna göre, Allah müslümanlan, Muhammed suresi 4. ayette yer 
alan emri uygulamadıktan için itaba tabi tutulmaktadır: "Kafirlerle 
karşılaştığınız zaman hemen boyunlannı vurun. Nihayet onlan iyice 
vurup sindirince bağı sıkıca bağlayın. Ondan sonra artık ya bir lütuf 
olarak bırakır veya karşılığında fidye alırsınız." Bu ayete göre, savaş 
esiri almakta veya bunlan fidye karşılığı serbest bırakmakta bir beis 
yoktur, yanlış olan nokta, müslümanlann "onlan iyice vurup sindi¬ 
rince" şartını tam anlamıyla yerine getirmemeleridir. Çünkü Bedir 
savaşında Kureyş ordusu geri çekilmek zonında bırakıldığı sırada, 
müslümanlann çoğu ganimet toplamaya ve esir almaya başladılar 
ve onlardan çok azı düşmanı "sindirmek" için takibe girişti. Eğer bü¬ 
tün müslümanlar düşmanın arkasından gitseleıdi, düşmanın gü¬ 
cünü hemen orada kınp yerle bir edebilirlerdi. İşte bu nedenle Allah - 
Peygamber i değil- müslümanlan şu şekilde azarlamaktadır: "Ey 
Müslümanlar! Siz henüz Peygamber in görevini tam anlamıyla kav¬ 
rayamadınız. O, esirler alıp onlann karşılığında fidye elde etmek ve¬ 
ya ganimet toplamak için gönderilmedi. Onun gönderilişinin asıl ga¬ 
yesi küfrün gücünü kınp yerle bir etmektir. Fakat siz, yine dünyevi 
kazançlara kapıldınız. Bu sefer sırasında, ilk önce Kureyş ordusu 
yerine ticaret kervanına saldırmak istediniz. Daha sonra ganimet 
toplamaya ve esirler almaya başladınız, bunun da arkasından gani¬ 
metlerin paylaştınlması konusunda tartışmaya giriştiniz. Eğer da¬ 
ha önceden size fidye vermek konusunda izin vermemiş olsaydık 
(Muhammed: 4), sizi şiddetli bir azaba uğratırdık. Şimdi bu aldıkla¬ 
rınızdan yararlanın, fakat gelecekte bizden korkun ve hoşnutsuzlu¬ 
ğumuzu kazanmaktan sakının." 

İmam Cessas da (Ahkamü'l-Kur'an adlı eserinde ifade ettiği şekliy¬ 
le) bu görüştedir. O halde yukarıdaki yorum da düşünülmeye değer. 
Bu görüş, Siret-i İbn Hişam'da nakledilen bir hadis tarafından da des¬ 
teklenmektedir. Bu rivayete göre, müslümanlar ganimet toplamaya 
ve esir almaya başladıklarında Hz. Peygamber (s.a) Sa d bin Muaz'm 
yüzünde bir hoşnutsuzluk ifadesi gördü. Bu nedenle Hz. Peygam¬ 
ber: "Ey Sa’d, müslümanlann bu davranışını onaylamaz görünüyor¬ 
sun" dedi Sa'd şöyle cevap verdi: "Evet, ey Allah'ın Rasulü, bu müş¬ 
riklere karşı Allah’ın bize lütfettiği ilk zafer. Bu nedenle, onlann gü¬ 
cünü tamamen kınp yerle bir etmek, bizim için onlan esir alarak sağ 
bırakmaktan daha hayırlı olurdu." (C.2, S. 280-281) 



186 TEFHİMU'L KURAN 8 / Enfal Suresi 

\jj \j <i jİA^OjJjk Uj 
■» ^ vr < *■* > 

71 Eğer sana ihanet etmek isterlerse, onlar daha önce Allah’a da ihanet 
etmişlerdi; böylece O da, onların 'bozguna uğramaları (için) sana imkân 
vermişti/ Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. 

72 Gerçek şu ki, iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda malla¬ 
rıyla ve canlarıyla cihad edenler ile (hicret edenleri) barındıranlar ve yar¬ 

dım edenler, işte birbirlerinin velisi olanlar bunlardır. İman edip hicret 

etmeyenler, onlar hicret edinceye kadar,50 sizin onlara hiçbir şeyle vela¬ 
yetiniz yoktur. Ama din konusunda sizden yardım isterlerse, yardım 
üzerinizde bir yükümlülüktür. Ancak, sizlcrle onlar arasında anlaşma 

bulunan bir topluluğun aleyhinde değil.3’Allah, yapmakta olduklarını¬ 
zı görendir. 

73 Küfredenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmzsanız 
(birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız) yeryüzünde bir fitne ve 
büyük bir bozgunculuk (fesat) olur.52 
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AÇIKLAMA 

50. Bu ayet. İslam anayasasının çok önemli bir maddesini içer¬ 
mekte ve müslümanlar arasında " s'»' • " ilişkisinin şartlarını orta¬ 
ya koymaktadır. Buna göre, sadece Daru 1-İslam’da yaşayanlar veya 
oraya hicret edenler velayet ilişkisi ile bağlı olabilirler. İslam devleti¬ 
nin sınırlan dışında yaşayan müslümanlar içinse sadece İslam kar¬ 
deşliği bağı varolacak, fakat onlarla velayet ilişkisi içinde olunama¬ 
yacaktır. Aynı şekilde küfür diyarından İslam diyarına hicret etmek¬ 
sizin sadece bir yabancı gibi ziyaret için gçlen müslümanlarla da ve¬ 
layet ilişkisi içinde olunamayacaktır. 

Arapça " «A'* " kelimesi çok geniş bir anlama sahiptir. Gerek 
devletle vatandaşlar arasında, gerekse vatandaşların kendi arala¬ 
rında var olan yardım, koruma, destek, dostluk gibi ilişkiler için kul¬ 
lanılan bir kelimedir. O halde bu ayet İslami siyasal ve anayasal va¬ 
tandaşlığı sadece devlet sınırlan içinde geçerli kılmakta ve ülke sı¬ 
nırlan dışında yaşayan müslümanlarla olan ilişkileri bu özel ilişki¬ 
nin dışında kabul etmektedir. 

Darü'l-İslam sınırları dışındaki müslümanlann velayeti'nin ka¬ 
bul edilmesinin bir çok yasal sonuçları vardır, fakat şimdi onlan 
saymamıza gerek yok. Bu kurala göre Darü'l-Küfr'de yaşayan müs¬ 
lümanlar. Darü'l-İslam müslümanlanna ve bunlar da onlara varis 
olamazlar. Bunlar birbirlerinin velisi olamazlar. Aralarında evlilik de 
söz konusu olamaz. İslam dövleti de. Darü'l-Küfr'de yaşayan bir 
müslümanı Daru 1-Küfr'ün vatandaşlığından çıkarmadıkça sorum¬ 
luluk gerektiren bir mevkiye tayin edemez. Bunların yamsıra bu 
ayet, İslam devletinin dış politikasını da etkilemekte ve İslam devleti¬ 
ni sadece sınırlan içinde yaşayan müslümanlara karşı sorumlu kı¬ 
lıp sınırlan dışında yaşayan müslümanlann sorumluluğundan kur¬ 
tarmaktadır. Hz. Peygamber (s.a) de aynı şeyi ifade etmektedir: 
"Müşrikler arasında yaşayan hiç bir müslümana sorumluluk bor¬ 
cum yok.” 

İslam'ın dış politikada takındığı bu tavır, genellikle bir çok ulusla¬ 
rarası sorunun nedenini oluşturan bu tür tartışmalara kökten bir 
çözüm getirmektedir. Çünkü gerçek şu ki. eğer devlet kendi sınırlan 
dışında yaşayan azınlıkların, koruma vasaire gibi sorumluluklarını 
üzerine almayı reddederse, onlarla ilgili tekrar savaşlara neden olan 
tartışmalar ortaya çıkamaz. 

51. Gerçi bir önceki ayette İslam devleti sınırlan dışında yaşayan 
müslümanlar. devletin siyasal korumasından hariç tutulmuşlardı 
ama bu durum onların iman kardeşliği ilişkisi içinde olmasını engel- 
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lemez. Bu nedenle, eğer yardım isterlerse ezilmiş ve haksızlığa uğra¬ 
mış kardeşlerine yardım etmek. İslam devletinin ve vatandaşlarının 
en büyük görevidir. Fakat bu durumda da İslam devleti, uluslararası 
hukuka ve kabul edilen evrensel hukuk kurallarına riayet etmelidir. 
Eğer Daru 1-Küfr ile bir anlaşma yapmışsa bu anlaşmaya aykın ol¬ 
duğu müddetçe Darü'l-İslam müslümanlannm Darü'l-Küfr'de zu¬ 
lüm gören müslümanlara yardım etmeleri yasaktır. 

Bu ayette " " kelimesi anlaşma için kullanılmıştır. Saldır¬ 
mazlık kararından ayık olarak bahsedilsin veya bahsedilmesin, ilgili 
taraflara banş garantisi verildiğini ifade eder. 

Bunun yanı sıra metindeki "...ki onlarla sizin aranızda bir anlaş¬ 
ma vardır..." sözleri. İslam devleti ile küfür devleti arasında yapılan 
bir anlaşmanın sadece iki devlet arasında yapılmış bir anlaşma de¬ 
ğil. aynı zamanda iki millet arasında da yapılmış bir anlaşma oldu¬ 
ğunu göstermektedir. Bu nedenle anlaşma hem İslam devleti hem de 
İslam devletinde yaşayan müslümanlar için bağlayıcıdır. İslam hu¬ 
kuku. müslüman vatandaşların İslam devletinin başka ülke veya 
milletlerle yaptığı anlaşmalarda sorumlu olmaması gibi bir duruma 
müsamaha göstermez. Elbette anlaşma yapan devletin sınırları dı¬ 
şında yaşayan müslümantarın anlaşmaya uyma gibi bir zorunlu¬ 
lukları yoktur. İşte bundan dolayı. Hz. Peygamber in (s.a). Mekke 
müşrikleriyle yaptığı Hudevbiye antlaşması Darü'l-İslam'ın vatan¬ 
daşlarından olmayan Ebıı Busavr. Ebu Cendel gibi müslümanlar 
için bağlayıcı değildi. 

52.”Eğer siz birbirinize yardım etmezseniz" ayetinin iki anlamı var¬ 
dır: 1) Eğer bir önceki "Kafirler birbirlerinin dost ve yardımcılarıdır" 
cümlesi ile bağlantılı olarak ele alınırsa, şu anlama gelir: "Eğer siz ey 
mü minler, kafirlerin birbirlerine yardım ettikleri gibi birbirinize 
yardım etmezseniz, yeryüzünde büyük bir fitne ve bozgunculuk or¬ 
taya çıkacaktır." 2) Eğer. 72. ayette verilen emirle bağlantılı olarak 
ele alınırsa şu anlama gelir: Eğer Darü'l-İslam da yaşayanlar, (a) Bir¬ 
birlerinin dost ve yardımcıları olmazlarsa, (b) Daru 1-İslam’a hicret 
euneven ve Darü’l-Küfr'de yaşayan müslümanların siyasal koruma¬ 
ları dışında kabul etmezlerse, (c) Darü'l-İslam sınırlan dışında yaşa¬ 
yan ve zulüm gören müslümanlar yardım istediklerinde onlara yar¬ 
dım etmezlerse ve aynı zamanda şu kurala. "Darü'l-İslam’da yaşa¬ 
yan müslümanlar anlaşma yaptıklan Darü'l-Küfr'de yaşayan müs¬ 
lümanlara yardım etmezler", kuralına dikkat etmezlerse ve (d) Kafir¬ 
lerle tüm dostça ilişkileri kesmezlerse, işte o zaman yeryüzünde fitne 
ve bozgunculuk çıkacaktır. 
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74 İman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler ile 
(hicret edenleri) barındıranlar ve yardım edenler, işte gerçek mü'min 

olanlar bunlardır. Onlar için bir bağışlanma ve üstün bir rızık vardır. 
75 Bundan sonra iman edip hicret edenler ve sizinle birlikte cihad 

edenler, işte onlar da sîzdendir. Akrabalar (mirasta) Allah'ın Kitabına 

göre, birbirlerine (mirasta) önceliklidir.^5 Doğrusu Allah her şeyi bilen¬ 
dir. 

AÇIKLAMA 

53. Burada bir yanlış anlama ortadan kaldırılmaktadır. Medine’ye 
hicretten sonra Hz. Peygamber (s.a) Muhacirlerle Ensar arasında 
kardeşlik esasını ortaya koydu. Bu da onların birbirlerine mirasçı ol¬ 
dukları şeklinde bir yanlış anlamaya sebep oldu. Bu ayet, mirasın 
sadece kan bağı ile belirlendiğini ve iman kardeşliği bağı ile belirlen¬ 
mediğini bildirmektedir. 

ENFAL SURESİNİN SONU 
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9 

TEVBE SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Bu sure iki isimle bilinir; El-Tevbe ve El-Bera'e. Tevbenin ma¬ 
hiyetini ve kabul edilme şartlarını bildiren ayetlerinden (102-118) 
dolayı Tevbe Suresi" adını almıştır, ikinci adı olan "El-Bera'e’ yi (ak¬ 
lanmak. yükümlülükten kurtulmak, azade olmak) surenin ilk keli¬ 
mesinden alır. 

Sure başında Besmcle'nin zikredilmcmcsinin nedeni: Bu, Kur an ın 
başında ‘Besmele" zikredilmeyen tek suresidir. Müffessirler bu hu¬ 
susta çeşitli sebepler ileri sürmüş olsalar da, doğru olanı, imam Ra- 
zi’nin söylemiş olduğu sebeptir ki Razi'ye göre bunun sebebi, Hz. 
Peygamberin (s.a) surenin başında Besmeleyi imla edip yazdırma¬ 
mış olmasıdır. Bu yüzden ashabı da surenin başına "Besmele" getir¬ 
medi ve kendilerinden sonra gelen tabiin de, bu konuda onlan takip 
etti. Bu keyfıyyet, tam ve orijinal şeklinde kalması için, Kuranın ek¬ 
siksiz olması hususunda son derece dikkat gösterilmiş olduğu ger¬ 
çeği hakkında ilave bir delildir. 

Surenin bölümleri ve nüzul zamanlan: Bu sure üç bölümden mey¬ 
dana gelir. (1-37. ayetler arasında yer alan) ilk bölümü. Hicret in 9. 
senesinin Zilkade ayında veya o zamanlarda nazil olmuştur. Bu bö¬ 
lümde zikredilen konu hacc esnasında ilan edilmeyi gerektirecek 
kadar önemli olduğundan dolayı Hz. Peygamber, Kabe'ye doğru git¬ 
mekte olan hacıların başında başkan olarak bulunan ve Kabe’ye 
doğru henüz yola çıkmış olan Hz. Ebu Bekir'e (r.a) yetişmek üzere 
Hz. Ali'yi (r.a) gönderdi. Ve kendisine Arabistan'ın çeşitli kabileleri¬ 
nin temsilcilerinden oluşan topluluğa, "müşriklere " karşı takip edi- 
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lecek yeni politikayı haber vermek, surenin bu bölümünü onlann 
önünde irad etmek üzere talimat verdi. 

Surenin ikinci kısmı (38-72. ayetler), Hz. Peygamber in (s a) Te- 
bük Seferi için hazırlıklara girişmiş olduğu Hicri 9. senenin Recep 
ayında veya bundan biraz önce nazil olmuştur. Bu bölümde, mü¬ 
minler aktif olarak cihada katılmakla teşvik e< İmiş, geride bıraka¬ 
cakları mal-mülk kaygısı, nifak-iman zayıflığı ve ihmallerinden do¬ 
layı canlarını Allah yolunda feda etmekte tereddüt gösterdikleri için, 
işi ağırdan alıp savsaklayanlar şiddetli bir şeklide azarlanmıştır. 

Surenin üçüncü bölümü (73. ve 129. ayetler arası) Hz. Peygam¬ 
berin (s.a) Tebûk seferi dönüşünde nazil olmuştu. Bu bölümde, ay¬ 
nı dönem süresince, çeşitli münasebetlerle gönderilmiş bazı parça¬ 
lar vardır ve daha sonra bunlar, Allah'tan gelen vahye uygun bir şe¬ 
kilde sure içindeki sıralarına göre, Hz. Peygamber (s.a) tarafından 
yerleştirilmişlerdir. Aynı konuyu ele almaları ve aynı hadiseler seri¬ 
sinin bir parçasını teşkil etmelerinden dolayı bu ayetler, surenin bü¬ 
tününde olan sürekliliği ve akıcılığı kesintiye uğratmazlar. Bu bö¬ 
lüm, kötü amellerinden dolayı münafıklan uyanr ve Tebûk seferin¬ 
den geriye kalan, katılmayan müminlere serzenişte bulunarak azar¬ 
lar. Onları görev başına gelmeye teşvik ettikten sonra Allah, şu veya 
bu sebebten dolayı Allah yolundaki cihadda yer alamamalan husu¬ 
sunda, gerçek müminleri bağışlar, affeder. 

Kronolojik sıraya göre, ilk bölüm daha sonra nazil olmakla birlikte 
anlattığı konu bakımından üç kısmın en önemli olması nedeniyle, 
sureni:- bütününü meydana getiren tertip ve düzen içinde ı'k sırayı 
almıştır. 

Tarihsel Arka-Plan: Şimdi, surenin tarihsel arka- planını gözden 
geçirelim. Surede ele alınıp tartışılan olaylar dizisi, Hudeybiye And- 
laşmasından sonra meydana gelmiştir. O ana kadar. Arabistan'ın 
üçte biri bizatihi güçlü, iyi teşkilatlanmış ve medeni bir İslam devle¬ 
tini kurup yerleştirmiş olan müslümanlann hakimiyeti altına gir¬ 
mişti. Sözkonusu anlaşma, meydana getirdiği nisbi banş atmosferi 
içinde1 etkisini genişletip yayması için İslam'a daha fazla imkanlar 
sağladı. Bu anlaşmadan sonra, çok önemli sonuçlara götüren iki 
olay vuku buldu: 

Arap Yarımadasının Fethi: Bu önemli neticelerden ilki, Arabis¬ 
tan'ın fethi idi. Hz. Peygamber (s.a) İslam'ı tebliğ için çeşitli kabilele¬ 
re tebliğciler göndermiş ve iki yıl gibi çok kısa bir zaman sonunda Is- 

1. Daha fazla bilgi için bkz. Maide vc Fatiha surelerinin giriş bölümleri. 
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lam, eski "cahiliye" düzeninin ve yandaşlannın önünde çaresiz kal¬ 
dıkları büyük bir güç haline gelmişti. O derece ki, Kureyş'in arasında 
bulunan cahiliye düzeninin ateşli taraftarları , İslam’la son ve kesin 
bir hesaplaşmaya girmek için anlaşmayı bozacak kadar çileden çık¬ 
mış, gözleri dönmüştü. Fakat Hz. Peygamber (s.a) anlaşmayı ihlalle¬ 
rinden sonra, bu gaye için yeter derecede kuvvet toplamalarına ftrsat 
vermemek için atik davranarak hicri sekizinci yılın Ramazan ayında 
ani bir akın düzenlendi ve Mekke’yi fethetti.2 Her ne kadar fetih "ca¬ 
hiliye ” düzeninin belkemiğini kırmışsa da bu düzenin yanlıları Hu- 
neyn Savaşıyla İslam'a karşı son bir atağa geçmek istediler. Fakat 
bu kendilerinin ölüm fermam oldu. Havazin, Sakif, Nadir, Cuşum ve 
daha başka diğer kabileler bu ıslahatçı devrimi imha etmek üzere 
tüm kuvvetlerini savaş meydanında topladılar, fakat, bu kötü plan¬ 
larında bütünüyle başarısızlığa uğradılar. "Cahiliye "nin Huneyn'de 
bozgunu, bütün Arabistan'ı İslam Yurdu (Daru'l- İslam) yapma yo¬ 
lunu hazırladı. Sonuç olarak, Huneyn savaşının üzerinden henüz 
bir yıl geçmeden, Arabistan’ın büyük bir kısmı İslam'ın etki alanına 
girdi ve eski düzeni omuzlayanlar. ülkenin şurasında burasında da¬ 
ğınık halde bulunan bir kaç kişi halinde kaldı. 

İslam’ın önünde durulmaz ve korkulup çekinilen bir güç haline 
gelmesini hazırlayan ikinci olay, Arabistan'ın kuzeyinde yer alan Ro¬ 
ma İmparatorluğu nun hudutları içinde ve yakınında yaşayan 
Hıristiyanların tahrik edici faaliyetleri yüzünden gerekli görülen 
Tebûk seferi oldu. Buna göre Hz. Peygamber (s.a) üçbin kişilik bir or¬ 
du ile Roma İmparatorluğuna doğru cesaretle yürüdü, fakat Romalı¬ 
lar bu orduyu karşılmaktan kaçındılar. Hz. Peygamber (s.a) ve İs¬ 
lam'ın sahip olduğu bu gücün sonucu Arabistan'ın her yerinden ar¬ 
tarak gelen çeşitli guruplar ve heyetler İslam a olan sadakatlerini ve 
kendisine olan bağlılıklarını arzetmek için Hz. Peygamber in (s.a) 
Tebûk seferinden dönmesini sabırsızlıkla beklemeye başladılar.3 
Yüce Kur an bu zaferi bekleyişi Nasr suresinde tasvir etmiştir: "Al¬ 
lah'ın yardımı ve fethi geldiği ve insanların dalga dalga (bölük bölük) 
İslam'a girdiğini gördüğün zaman..." 

Tebûk’e Sefer: Tebûk’e düzenlenen sefer, Mekke fethinin hemen 
arefesinde Roma İmparatorluğu ile başlamış olan sürtüşmenin bir 
sonucu idi. Hudeybiye Andlaşmasından sonra, Arabistan'ın çeşitli 
bölgelerine gönderilen heyetlerden biri de, Suriye'nin kuzey bölgele- 

2. Bkz. Enfa] an: 43 
3. Hadislerden Medine'ye heyet ve kabile reislerinin sayısının yelmiş civannda 

olduğunu öğreniyoruz. 
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rine yerleşmiş kabileleri ziyaret etti. Roma İmparatorluğunun etkisi 
altında olan bura halkının çoğunluğu Hıristiyandı. Uluslararası hu¬ 
kukun kabul edilen genel prensiplerinin aksine, bu kabilelere men¬ 
sup kişiler, Zatu Talah (veya Zatu Itlah) denilen yere yakın bir mevki¬ 
de, delegasyonun onbeş üyesini katlettiler. Sadece delegasyonun re¬ 
isi Ka'b bin Umeyr el-Gıfari kurtulmayı ve bu elim hadiseyi rapor et¬ 
meyi başardı. Bundan başka, doğrudan doğruya Roma Kayseri'nin 
emri altında olan Hıristiyan Busra Valisi Şurahbil b. Amr da, benzer 
bir görevle kendisine elçi olarak gönderilmiş olan Haris b. Umeyr'i 
ölüme mahkum etmişti. 

Bu olaylar Hz. Peygamberi, Roma İmparatorluğuna yakın bölge¬ 
yi müslümanlar için emin ve güvenli hale getirmek için güçlü bir as¬ 
keri harekata girişmesinin lüzümuna inandırdı ve ikna etti. 

Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a) Hicri 8.yılın Cemadiyel Ula- 
sında üçbin kişilik bir orduyu Suriye sınırına doğru gönderdi. Ma'an 
denilen yerin yakınında bir mevkie vardıklarında müslümanlar, 
kendileriyle savaşmak üzere Şurahbil'in yüzbin kişilik bir orduyla 
gelmekte olduğunu ve Hims'te olan Kayser in de kardeşi Theodore 
komutasında, yüzbin kişiden müteşekkil başka bir ordu göndermiş 
olduğunu öğrendiler. Fakat bütün ürkütücü haberlere rağmen, 
düşman askerine göre oldukça az ama cesur bu bir avuç müslüman 
bahadırlar ordusu korkusuzca yoluna devam etti ve Şurahbil’in bü¬ 
yük ordusunu Mute'de karşıladı. Müslümanlann, ordularıyla mu¬ 
kayese kabul etmez korkunç oranda (iki ordu arasındaki oran 1/33) 
bir düşman ordusuyla savaştıkları bu karşılaşmanın sonucu, düş¬ 
man ordusunun tamamen bozguna uğraması nedeniyle çok güzel 
neticelendi. Bu durum, İslam’ın yayılmasına çok yardımcı oldu. Yi¬ 
ne bunun bir sonucu olarak da, Suriye ve buna yakın yerlerde yan 
bağımsız bir devlet halinde yaşamakta olan Araplar ve ıran İmpara¬ 
torluğumun idaresi altında olan Necid yöresi kabileleri İslam'a yö¬ 
neldiler ve binlerce kişilik gruplar halinde İslam'ı kabul ettiler. Söz¬ 
gelimi, Beni Suleym (reisleri Abbas b. Mirdap Süleymi idi), Eşca, Ga- 
fatan, Zübyan, Feraze vs. gibi kabilelere mensup insanlar aynı dö¬ 
nemde İslam’a girdiler. Bütün bunlara ilaveten, Roma İmparatorlu¬ 
ğuna bağlı Arap orduları başkumandanı Ferve b. Amr el-Cüzemi, bu 
zaman esnasında İslam'ı kabul etti ve onun iman etmesi tüm bölge¬ 
de yaşayan halkı ciddi bir şekilde etkiledi. Kayser, Ferve'nin İslam’ı 
kabul ettiğini haber alınca, tutuklanmasını ve mahkemesine getiril¬ 
mesini emretti. Sonra kendisine şöyle dedi: "Sen iki şeyden birini 
seçmek mecburiyetindesin. Ya İslam'ı terkeder, hürriyetine kavu¬ 
şur ve eski makamını tekrar elde edersin ya da bir müslüman olarak 
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kalır ve ölümü kabul edersin." O büyük bir soğukkanlıkla İslam’ı 
seçti ve hayatını Hakkın yolunda feda etti. 

Kayser in Arabistan tarafından gelmekte olan ve İmparatorluğu¬ 
nu tehdit eden tehlikenin farkına varmasının ardından, bu gibi olay¬ 
ların meydana gelmesinde şaşılacak bir husus yoktur. Bundan do¬ 
layı, Mute'de düçar olduğu mağlubiyetin intikamını almak üzere, 
Hicri 9. yılda askeri hazırlıklar yapmaya başladı. Gassaniler ve diğer 
Arap reisleri de, ordularını onun komutası altında toplamaya başla¬ 
dılar. Islami hareketi menfi ve müsbet yönde etkileyecek en ufak 
olaylar konusunda bile daima en sağlam şekilde haberdar olmaya 
itina gösteren Hz. Peygamber(s.a) bu hazırlıkları istihbar eder etmez, 
olayların varacağı noktayı hemen anladı. Buna bağlı olarak, en ufak 
bir tereddüt göstermeden Kayser in bu büyük güç ve kuvvetine karşı 
savaşmaya karar verdi. Çünkü en hafif bir zaafiyetin, aynı anda üç 
büyük tehlikeyle karşı karşıya kalınmasına ve hareketin mutlak bir 
başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olacağını gayet iyi biliyordu. 
Bu tehlikelerin birincisi, Huneyn savaş meydanında, hemen hemen 
imha edilmiş olan "cahiliye "nin ölü gücünün tekrar canlanması ihti¬ 
mali idi. 

İkinci olarak, sürekli böyle bir fırsat kollayan Medine münafıklan, 
İslam'a mümkün olan en büyük zararı verebilmek için bu fırsaü son 
noktasına kadar kullanabilirlerdi. Çünkü onlar, bu gaye için gere¬ 
ken hazırlıklan zaten yapmış, Ebu Amir adında bir keşiş (rahip) va¬ 
sıtasıyla Gassanilerin Hıristiyan olan krallarına ve Kayser in bizzat 
kendisine, kurduklan şeytani planlar hakkında gizli haberler gön¬ 
dermişlerdi. Bütün bunlara ilaveten, aynı maksatla yapacakları gizli 
toplantıları düzenlemek için Medine yakınlarında bir mescid inşa et¬ 
mişlerdi. 

Üçüncü tehlike ise, zamanın ikinci büyük süper gücü olan İran'ı 
yenmiş bulunan ve çevredeki topraklan alma hırsıyla dolup taşan 
Kayser den bizzat gelecek hücüm idi. 

Eğer, muhtemel bu üç düşman odağının, müslümanlara karşı 
birleşmeleri hususunda bir fırsat verilmiş olsaydı, İslam, hemen he¬ 
men kazanılmış olan savaşı ve mücadeleyi kaybetmiş olacaktı. İşte, 
Hz. Peygamberin (s.a) zamanın iki büyük imparatorlukdan biri olan 
Roma 'ya karşı düzenlenecek sefer için hazırlıklann yapılması konu¬ 
sunda açık bir beyanda bulunması bundandır. Görünen bütün 
şartlar, böyle bir kararın aleyhinde olmasına rağmen bu tebligat ya¬ 
pıldı. Nitekim ülkede kıtlık vardı ve sabırsız bir uzun bekleyişten 
sonra ekinlerin hasat mevsimi gelmişti. Arabistan kavurucu bir yaz 
mevsimi geçiriyordu ve genelde sefer hazırlıklan için yeter derecede 
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para da yoktu. Bu imkansızlık, özellikle askeri teçhizat ve taşımacı¬ 
lıkta kendini şiddetle hissettiriyordu. Fakat Allah'ın Rasulü, bu fır¬ 
satın aciliyetini kavradığı zaman sıralanan bütün handikaplara rağ¬ 
men, kendisini Hakkı yayma görevinin devam etmesi veya yok olma¬ 
sı konusunda karar vermek mecburiyetinde bırakan bu adımını attı. 
Suriye yönüne, Roma'ya karşı düzenlenecek böyle bir sefer için ön¬ 
ceki uygulamalarının aksine, hazırlıkların yapılması konusunda 
açık bir tebligatta bulunulmuş olması bunun nasıl önemli bir sefer 
olduğunu hissettirdi. Hz. Peygamber genellikle hangi yöne doğru git¬ 
mekte olduğunun bilinmemesi ve saldıracağı düşmanın isminin ön¬ 
ceden ifşa edilmemesi için her türlü tedbiri alırdı. Hatta, Medine'den 
hareket ederken bile gideceği istikameti belli etmez ve şehrin aksi is¬ 
tikametine doğru yola çıkardı. 

Arabistan'da bulunan bütün gruplar, bu kritik karann ciddi so¬ 
nuçlarını çok iyi biliyorlardı. Müslümanların aleyhindeki bütün 
umutlarını İslam'ın Roma tarafından mağlup edilmesine bağlayan 
eski "eahiliye” düzeni taraftarlarının arta kalanları, seferin sonuçla¬ 
rını büyük bir endişe içinde bekliyorlardı. Münafıklar da buna, müs- 
lümanlar eğer Suriye'de bir mağlubiyet alırlarsa, bir iç isyanla İs¬ 
lam’ın kuvvetinin imha hususunda son bir şansları olarak görüyor¬ 
lardı. Bundan dolayı komplolan kararlaştırıp oluşturmak için ken¬ 
dileri tarafından inşa edilmiş olan "Mescid-i Dırar" da hazır halde 
bekliyorlardı. Aynca seferi başarısız bir hareket haline çevirmek için 
de bir çok tedbir almışlardı. Diğer taraftan gerçek müminler, son 22 
yıl boyunca, uğrunda bütün güçlerini harcamakta oldukları hareke¬ 
tin kaderinin şimdi olmakla olmamak noktasında asılı kaldığını an¬ 
lamışlardı. 

Fakat eğer onlar, böyle bir kritik anda cesaral gösterirlerse, bütün 
dış dünyanın kapılan yayılmak üzere olan hareketin önünde açılmış 
olacaktı. Fakat eğer onlar, zaafıyet ya da korkaklık gösterirlerse, o 
zaman Arabistan'da yapmış olduklan bütün işler toz-duman olup 
boşa gitmiş olacaktı. 

İslam'ın o yaman müntesiplerinin söz konusu sefer için aşk ve 
şevkle hazırlıklara başlamış olmaları bundandır. Onlardan herbiri, 
sefer için gerekli teçhizat hazırlamaya, bulunacaklan katkıda diğe¬ 
rini geçmeye çabaladı. Hz. Osman ve Hz. Abdurranman b. Avf para¬ 
lanılın çok büyük bir bölümünü bu maksat için verdiler. Hz. Ömer 
kazancının yansıyla katkıda bulundu. Hz. Ebu Bekir ise malının ta¬ 
mamını verdi. Ashab-ı Kiramın maddeten fakir olanlan da iyilik yan- 
şında geri kalmadı ve alın terleriyle ne kazanabildilerse onlan getirip 
Rasulullah'a (s.a) takdim ettiler. Kadınlar bu hamiyyet yanşmda 
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mücevherlerini vermekle yer aldılar. İslam uğruna hayatlarını feda 
etme aşkıyla yanıp tutuşan binlerce gönüllü. Hz. Peygambere (s.a) 
geldi ve bu sefere katılmak üzere kendileri için hazırlanmış silah ve 
malzemelerin verilmesini rica ettiler. Teçhizat ve hazırlıkların yeter¬ 
sizliği nedeniyle silahlandmlamayan bu yiğit insanlar, üzüntüden 
göz yaşı döktüler. Manzara, kendilerini yeteri derecede silahlandıra- 
madığı için Hz. Peygamber i üzecek denli acıklı idi. Sözün kısası bu 
vesile, gerçek bir mümini bir münafıktan ayıracak mihenk taşına 
dönüştü. Çünkü sefere katılamayıp geri durmak, kişinin İslam'la 
olan bağının çok şüpheli olması demekti. Bundan dolayı, Tebûk se¬ 
feri esnasında geriye kalan birisinin, kendisine haber verilmesi üze¬ 
rine Hz. Peygamber (s.a), "Onu kendi başına bırakın. Eğer içinde iyi¬ 
lik ve hayırdan birşey varsa Allah onu size katar. Eğer onun içinde 
iyilik ve hayırdan birşey yoksa, o zaman öyle kötü bir arkadaşı siz¬ 
den uzaklaştırıp defettiği için O na şükredin" buyurdu. 

Neticede, Hz. Peygamber (s.a), İslam uğruna çarpışacak onbini 
süvari olmak üzere otuzbin mücahidden müteşekkil bir ordu ile Hic¬ 
ri 9. yılın Receb inde Suriye ye doğru harekete geçti. Develerin yeter¬ 
sizliğinden, orduya katılanlann büyük bir çoğunluğunun yaya yü¬ 
rümek zorunda olmalan.bir müddet deveye binmek mecburiyetinde 
kaldıkları zaman bile çok seyrek sıralarını beklemek zorunda bulun¬ 
maları nazar-ı itibara alındığında seferin yapıldığı şartların zorluğu 
ve elverişsizliği kolayca anlaşılabilir. Buna bir de çölün yakıcı-kavu¬ 
rucu sıcaklığı ve su yetersizliğinin vehameti de eklenebilir. Fakat on¬ 
lar, dava hakkmdaki sarsılmaz kararlan, ona olan bağhlıklan ve bu 
büyük güçlük ve engelleri göğüslemelerindeki sebatlan nedeniyle 
hesapsız bir şekilde mükafatlandınlmışlardır. 

Rasul-i Ekrem (s.a) ve ordusu, Tebûk’e vardıklannda. Kayser ve 
müttefiklerinin ordulanm sınırdan içeriye çekmiş olduklan ve görü¬ 
nürde savaşılacak hiçbir düşmanın olmadığını Öğrendiler. Böylece 
Hz. Peygamber (s.a) ve İslam ordusu çok geniş sahalarda prestijini 
arttıracak olan ve aynı zamanda bir damla da kan dökmedikleri ma¬ 
nevi bir zafer kazanmış oldu. 

Bu konuda, Rasul-i Ekrem'in (s.a) gazalannı kaleme alan tarihçi¬ 
lerin Tebûk Seferi ile ilgili olarak serdettikleri genel intihanın sahih 
olmadığına işaret etmek uygun olur. Onlar, olayı sanki Arabistan'ın 
sınırlan yakınında Roma ordularının toplanması hakkmdaki haber¬ 
ler asılsızmış gibi bir tarzda naklederler. Gerçek ise, Kayser in ordu- 
lannı toplamaya başlamış olduğu, fakat Rasul-i Ekrem’in (s.a) on¬ 
dan daha önce davrandığı ve harekete geçmek için gerekli hazırlıkla- 
n tamamlamadan onun hareket sahasına girmiş olduğu şeklinde- 
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dir. Bundan dolayı Kayser cesaretin onda dokuzunun kaçmakta ol¬ 
duğuna inanarak, ordularını sınırlardan geriye doğru çekmiştir. 
Çünkü o, İslam uğruna savaşan üçbin yiğit mücahidin daha önce 
Mute'de yüzbin kişilik bir kuvveti perişan edip biçare hale soktuğu¬ 
nu henüz unutmuş değildi. Bundan dolayı o, yüz veya ikiyüzbin kişi¬ 
lik bir ordu ile bile aynı kıvamdaki otuzbin mücahidden meydana 
gelmiş ve üstelik Hz. Peygamber'in (s.a) bizzat komutasındaki böyle 
bir ordu ile savaşmayı göze alamadı. 

Rasul-i Ekrem (s.a). Roma İmparatoru Kayser in kuvvetlerini sı¬ 
nırdan çektiğini anladığı zaman, Suriye içlerine doğru yürümesinin 
mi, yoksa Tebûk te durup beklemesinin ve manevi zaferini politik ve 
stratejik avantaja dönüştürmenin mi daha uygun olacağını düşün¬ 
dü. Sonunda ikinci alternatifi seçerek Tebûk'te kalıp beklemeye ka¬ 
rar verdi ve Tebûk te yirmi gün kaldı. Bu zaman zarfında Hz. Pey¬ 
gamber (s.a) Roma İmparatorluğu ile İslam devleti arasında yer alan 
ve Roma İmparatorluğunun idaresi altında olan küçük tampon dev¬ 
letlere baskıda bulundu ve boyun eğdirip kendilerini İslam devletine 
cizye vermeye mecbur etti. Mesela, bazı Hıristiyan liderler, Dume- 
tu'l-Cendel'den Ukaydin bin Abdulmelik Kindi, Eylenden Yuhanna 
bin Ruba Mekna aynca Cerba ve Azruh kabilelerinin reisleri Medine 
İslam devletine itaat edip ona cizye vermeyi kabul ettiler. Bunun bir 
sonucu olarak isim devletinin sınırlan. Roma İmparatorluğuna ka¬ 
dar genişledi ve Kayser tarafından Arabistan'a karşı kullanılmakta 
olan bütün Arap kabileleri, bu sefer Romalılara karşı müslümanla- 
nn müttefiki oldular. 

Bütün bunlann ötesinde Tebûk seferinde elde edilen bu moral ve 
manevi zafer, Romalılarla uzun sürecek bir anlaşmazlığa girmeden 
önce müslümanlara Arabistan üzerindeki hakimiyetlerini güçlen¬ 
dirmek için çok kıymetli bir fırsat sağladı. Zira bu durum, ister 
"şirk' in destekçileri olsun, isterse İslam kisvesi altında "şirk "lerini 
gizlemiş kimseler olsun, eski "cahiliye" düzeninin yakın bir gelecekte 
yeniden canlanıp toparlanması konusunda hala umut beslemekte 
olan kimselerin belini kırdı. Şartların zorlaması, bu tip insanlann 
büyük çoğunluğunun İslam dairesinin içinde toplanmasını sağla¬ 
mıştır ve en azından, sözkonusu kimselerin hemen sonraki nesilleri¬ 
ne gerçek müslüman olma imkanını sağlamıştır. Artık geriye bu sa¬ 
hada. eski düzenin destekçilerinden çok zayıf bir azınlık kalmıştı, fa¬ 
kat artık bunlar, Allah ın, tamamlamak üzere Rasulü'ne indirmiş ol¬ 
duğu lslami inkılabın önünde duramazdı. 

Dönemin Problemleri: Eğer biz, daha önce geçen olaylann arka 
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planını gözönüne alırsak toplumun o dönemde karşılaşmakta oldu¬ 
ğu problemleri kolayca anlarız. 

O hususlar şunlardır: 
1. Tüm Arabistan'ı tam bir "Daru'l-lslam" haline getirmek, 
2. İslam’ın nüfuzunu komşu ülkelere taşımak, yaymak. 
3. Münafıkların fitnelerine son vermek. 
4. Müslümanlan, gayri müslim dünyaya karşı eihad için hazırla¬ 

mak, 
1) Şimdi; madem ki tüm Arabistan'ın idaresi müminlerin eline 

geçmiş ve bütün muhalif kuvvetler çaresiz hale düşmüştü. O halde 
Arabistan'ın tam bir "Daruİ-lslam" (İslam ülkesi) haline dönüştü¬ 
rülmesi lüzumu hakkındaki politika hususunda açık bir dekleras- 
yon yayınlanması gerekli idi. Bundan dolayı aşağıda zikredilen ölçü¬ 
ler benimsendi: 

a. "Müşriklerle'' olan bütün anlaşmlann geçersiz olduğunu öngö¬ 
ren açık bir beyanat ilan edildi. Buna göre, müslümanlar döıl aylık 
bir süreden sonra anlaşmaların müşrikler lehinde getirdiği bütün 
sorumluluklardan azade olacaklardı, (bkz. 1 -3. ayetler) 

Bu deklarasyon, "şirk" temeline dayanan hayat tarzını bütünüyle 
kökünden kazımak ve Arabistan'ı her ne suretle olursa olsun İs¬ 
lam'ın ruhu ile çatışmayacak ve O nun için bir iç tehlike arzedeme- 
yecek şekilde sadece İslam'ın merkezi yapmak için gerekli idi. 

b. Arabistan'ı ilgilendiren tüm meseleler içinde ana konumunu 
muhafaza eden Harem-i Şerife (Kabe) hizmet, yani sedanet (Ka be 
bakıcılığı) ve şikayet (su dağıtma) işlerinin bundan böyle müşrikler¬ 
den alınıp müminlerin eline verileceği ve sürekli onların elinde kala¬ 
cağı hususunda ilahi bir hüküm indi. (12. ve 18. ayetler arası). Aynı 
şekilde "cahiliye" döneminden kalan adet ve uygulamalar artık ilga 
edilip kaldırılmalıydı, hatta "müşrikler" Beytullah a yaklaştınlma- 
malıydılar. (28.ayet) Bu, "şirkin" her türlü eserini, sadece Allah'a 
ibadet ve itaatına mahsus olan Ka be'den silip kökünden kazımak 
içindi. • 

c. "Cahiliye" günlerinde haram ayların yerlerini dağiştirmek sure¬ 
tiyle takip etmekte olduktan ve küfrün bir parçası olan "Nesi" konu¬ 
sundaki kötü uygulama yasaklanmıştır (Ayet,37). Bu, aynı zaman¬ 
da Arabistan ve daha sonra dünyanın her yerinde bulunan müslü- 
manlann hayatından, cahiliye adetlerinden arta kalanlar türlü 
emarenin kökünü kazıma hususunda bir ilke vazifesini görmüş¬ 
tür. 

2} Müslümanlara, İslam’ın etkinliğini, Arabistan haricinde daha 
uzaklara götürmek ve yaymak için, İslam dışı güçleri kılıçla sindir- 
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meleri ve İslam devletinin hakimiyetini kabul etmeye zorlamaları 
emredildi. Roma ve İran imparatorlukları, bu yolda en büyük engeli 
teşkil ettikleri için onlarla bir sürtüşme ve anlaşmazlığa girilmesi 
kaçınılmazdı. Cihadın gayesi onlan, İslam'ı kabul hususunda zorla¬ 
mak değildi. Çünkü onlar İslam'ı kabul etmek veya etmemekte ser¬ 
bestti. Fakat cihadın hedefı.onlann başkalannı kendi sapıklıklarına 
itmelerine ve çoğalmalarına engel olmak idi. Müslümanlara, dile¬ 
dikleri takdirde, onların sapıtmış hallerinden vazgeçip kurtulabile¬ 
cekleri bir süre sapıklıklarına müsamaha göstermeleri, aksi halde, 
kafirlere İslam devletine bağlı olduklarının bir nişanesi olarak "Ciz¬ 
ye” (29. ayet) vermeyi şart koşmaları emredildi. 

3) Önemli üçüncü mesele, aleni cürümlerine rağmen, şimdiye ka¬ 
dar hoşgörü ile karşılanan münafıkların fitnelerine son vermek ol¬ 
du. Mademki dışarıdan fiilen hiçbir baskı yoktu, o halde müslüman- 
lar, münafıklara açıkça kafirler olarak muamelede bulunmaları em- 
redilmeliydi ve öyle oldu (73. ayet). Buna uygun olarak Hz. Peygam¬ 
ber (s.a) Tebûk seferine katılmama konusunda halkı ikna edip vaz¬ 
geçirmek için istişarelerde bulunmak üzere toplandıkları Süvey- 
lim'in evini ateşe verdi. Yine bunun gibi, Tebûk dönüşünde, gerçek 
müminlere karşı komplolar düzenlemek maksadıyla fitnele rine bir 
kılıf vazifesi görmek üzere inşa ettikleri mescidi (Mesid-i Dırar) yık¬ 
malarını ve yaknıalınnı emretti. 

4) Müslümanların tüm İslam dışı dünyaya karşı "Cihad” etmek 
maksadıyla hazırlanabilmesi için, ehemmiyetsiz de olsa, "İman" ko¬ 
nusunda maruz kaldıkları bu hafif zaafiyetlerinin tedavi edilmesi ge¬ 
rekliydi. Çünkü artık özellikle bütün İslam dışı dünya ile ortaya çı¬ 
kacak bir sürtüşme ve mücadelede tek başına karşı koyma mecbu¬ 
riyeti karşısında kalındığı zaman, İslam toplumu için, iman zaafiye- 
tinden daha büyük başka bir tehlike yoktu. Tebûk'e düzenlenen se¬ 
ferden geriye kalmış veya en azından ihmalkarlık göstermiş olanlar 
şiddetle itham edilmiş ve eğer bu farzı yerine getirmemeleri husu¬ 
sunda makul mazeretleri yoksa, onlar münafıklar olarak kabul edil¬ 
mişlerdi. Dahası, "Ila-i Kelimetullah" (Allah sözü ve hükümlerinin 
üstün olması) konusunda yapacağı gayretlerin ve İslam ile "küfür" 
arasındaki mücadelede oynayacağı rolün gelecekte bir müslümanın 
imanı hakkında tek ölçü olacağı hususunda açık bir beyanatta bu¬ 
lunulmuştur. Bu nedenle "Eğer bir kimse canını, malını vaktini ve 
eneıjisini bu gaye için feda etmekte tereddüt gösterirse, onun imanı 
gerçek, saf ve makbul olarak görülmeyecektir" ( 81 ve 96. ayetler ara¬ 
sı). Bu bakımdan cihad konusunda zaaf gösteren bir kimsenin yaptı¬ 
ğı amelleri asla cihadın yerini almayacaktır. 

Bu sureyi tetkik ederken yukarıda zikredilen önemli noktalar dik- 
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kate alınırsa, o takdirde bunlar, surenin muhtevasının anlaşılması¬ 
nı kolaylaştıracaktır. 

ÖZET 

Temel Konu: Savaş ve Banşın Problemleri: Enfal suresinin bir deva¬ 
mı olarak bu sure de savaş konusundaki problemleri ele alır ve ko¬ 
nuyu Tebûk Seferi üzerinde temellendirir. 

işlenen konular ve birbiriyle bağlantılan: 1-12 Bu bölüm, başkala¬ 
rıyla yapılan anlaşmaların dokunulmazlığını (kudsiyetini) ele alır ve 
karşı tarafın bunlara içtenlikle uymadığı hallerde son vermeden ön¬ 
ce gözönünde bulundurulması gereken prensip, hüküm ve nizamla¬ 
rı ortaya koyar. 

13-37 Bu bölümde müslümanlar, fitneci ve hasmane davran? şlan- 
nır sonuçları konusunda gereken uyarının yapıldığı Yahudi, 
Hıristiyan ve müşrik Araplar la, Allah'ın nzası için savaşmaya teşvik 
edilmişlerdir. 

38-72 Bu kısımdaki (muhaverede), eğer küfürle yapılan mücadele¬ 

ye katılmışlarsa ancak o zaman, Allah'ın vadettiği mükafatlara varis 
(sahip) olacakları, müslümanlara açık ve seçik olarak anlatılmıştır. 
Çünkü, gerçek müslümanlan münafıklardan ayıran ölçü budur. 
öyleyse gerçek müslümanlar, tehlike, engel, zorluk ve iğva gibi şey¬ 
lere aldırmaksızm cihadda yerlerini almalıdır. 

73-90 Bu bölüm münafıklar meselesiyle ilgilidir ve onlara karşı ta- 
kınılması gereken tavra ait kural ve düzenlemeler koyarak, onlan 
gerçek müslümanlardan ayıran mümeyyiz vasıflara işaret eder. 

91-110 Bu kısım, savaştan geri kalan ve Tebrike düzenlediği Cihad 
seferinde Hz. Peygambere eşlik etmeyenlerin durumunu ele alır. Bu 
amaçla sözkonusu şahıslar muhtelif kategorilere ayniır; yani, bun¬ 
lar sakatlar, hastalar, fakirler, münafıklar, hatasını anlayıp daha 
Hz. Peygamber (s.a) Tebrik ten dönmeden önce nefislerine kahre- 
denler ve hatalarını ikrar edenler gibi birkaç sınıfa aynili*. Onlann 
durumlan, suçlarının karakteri şümulüne uygun olarak ve onlara 
Kainatın Hakimi olan Allah'ın, onlann yardımcısı ve koruyucusu ol¬ 
duğu teminatı verilmiştir. Buna uygun olarak Allah, Tebûk seferin¬ 
de yer almayan üç mümini samimiyetlerinden dolayı atfetmiştir. 

Sonuç bölümünde müminlere, hidayetleri için gerekli olan genel 
talimat verilmiştir. 

Surede varılan sonuç şudur: "Şefkatli, merhametli ve size çok 
düşkün olan Rasulullah'a uyun ve kainatın Rabbi olan Allah'a te¬ 
vekkül edin. O na güvenin." 
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1 (Bu,)1 Müşriklerden kendileriyle antlaşma2 imzaladıklarınıza Al¬ 
lah'tan ve Resulünden kesin bir uyandır. 

2 Bundan böyle yeryüzünde (size tanınmış bir süre olarak) dört ay do¬ 
laşın.3 Ve bilin ki Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Gerçekten Allah, küf¬ 
re sapanları hor ve aşağılık kılıcıdır. 

AÇIKLAMA 

\. Bu surenin giriş bölümünde de ifade edildiği gibi bu kısım, Hz. 
Ebu Bekir’in hacıların başında Hacc Emiri olarak Mekke'ye gitmek 
üzere ayrıldığı zaman Hicri 9. senede nazil oldu. Bundan dolayı, As- 
hab Hz. Peygamber’e (s.a) "Ya Rasulullah! Hacc vesilesiyle halka ilan 
etmesi için onu Hz. Ebu Bekir'e gönder" dediler. O, Tebliğin önemi 
ve doğası gereği bunun, benim adıma, benim ailemden biri tarafın¬ 
dan ilan edilmesi gerekiyor" diye cevap verdi. Bundan dolayı bu gö¬ 
revi Hz. Ali'ye havale etti ve onu hacıların önünde açıkça okuyup 
açıklaması ve aynca da şu dört hususu da ilan etmesi hususunda 
ona talimat verdi: 

1) İslam'ı reddeden hiçbir kimse Cennet e giremeyecek, 
2) Bundan sonra hiçbir müşrik hacc (Kabe'yi tavaf) edemez, 
3) Kabe’nin etrafında çıplak bir durumda dolaşarak tavaf yapmak 

yasaktır, 
4) Halen yürürlükte olan anlaşmaların şartlarına (yani o ana ka¬ 

dar, Rasulullah ile yapmış oldukları anlaşmalarını bozmayanlarla 
olan anlaşmalar) akit sürelerinin bitimine kadar, sadakatle uyula¬ 
caktır. 

Bu konuda, Mekke fethinden sonra, eski adetlere göre lslami dö¬ 
nemde ilk haccm Hicri 8. yılda yapıldığını bilmek faydalı olur. Daha 
sonra, müslümanlann lslami usulle, müşriklerin de kendi adetleri¬ 
ne göre yaptıkları ikinci hacc da Hicri 9. yılda yapıldı. Ancak, "Veda 
Haccı" olarak bilinen üçüncü hac, bizzat Hz. Peygamber in (s.a) reh¬ 
berliğinde, sadece İslam usulüyle Hicri lO.yılda icra edildi. O zama- 
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na kadar henüz müşriklere yasaklanmamış ve hare ibadetine bulaş¬ 
mış olan bir takım şirk izleri hala varlığını sürdürdüğü için bundan 
önceki iki yıl süresince Hazreti Peygamber (s.a) hacc ibadetini yap¬ 
madı. 

2. Müşriklerle yapılmış anlaşmalann ilgası hususunda açıklanan 
bu berat (deklarasyon). Enfal suresinin 58. ayetinde hain kimseler 
hakkında zikredilen şer'i yasaya göre yapıldı; çünkü İslam açısın¬ 
dan, anlaşmanın sona erdiği açıkça ilan edilmeksizin, aralarında bir 
barış anlaşması yapılmış olan insanlara savaş açmak ihanettir. 
Yapmış oldukları banş anlaşmalarına rağmen, İslam’ın aleyhine sü¬ 
rekli komplolar düzenlemekte olan bu müşrik ve benzerlerine karşı, 
anlaşmalann ilgası konusunda bir deklarasyon yayınlanma gereği 
bundandır. Onlar ele geçirdikleri ilk fırsatta anlaşmalan bozacak ve 
düşman olacaklardı. Beni Kinane, Beni Demre ve daha bir iki kabile 
dışında diğer müşrik kabileler için de aynı şey söz konusu idi. 

Bu berat (deklarasyon) ülkenin büyük bir kısmının İslam hakimi¬ 
yeti altına girmiş olması ve kendileri için sığınacakları hiçbir banna- 
ğın kalmamış olması nedeniyle, Arap yarımadası müşriklerini fiilen 
kanundışı bir duruma düşürdü. Bu iş, müslümanlan, onlarla yap¬ 
mış oldukları anlaşmalann yükümlülüklerinden azade kıldığı ve on- 
lan bu hususta, iddia makamına geçirdiği için müşrikler dar bir kö¬ 
şeye sıkıştırılmış oldu. Çünkü bu. Roma ve İran’dan gelecek bir teh¬ 
dit anında veya Hz. Peygamber in (s.a) vefatından sonra iç savaş teş¬ 
vik ve tahrikiyle tehlike yaratma hususundaki bütün şeytani planla- 
nnı alt- üst etti. Ancak Allah ve Rasulu, beklemekte oldukları fırsat 
anı öncesinde onlara misli ile mukabelede bulundular. Şimdi onlar¬ 
la ilgili geriye sadece şu alternatifler kalıyordu; ya İslam’ı kabul et¬ 
mek ya ona karşı savaşmak ve yok olmak, yada ülkeyi terkederek 
göç etmek... 

Bu büyük planın hikmeti, bundan bir buçuk yıl sonra vukubuîan 
Hz. Peygamberin (s.a) vefatını takiben, Arabistan'ın çeşitli yerlerin¬ 
de irtidat (dinden dönme) fitnesinin patlak verdiği zaman ortaya 
çıktı. Bu kargaşa o kadar ani ve şiddetli meydana geldi ki, eğer şirkin 
teşkilatlı gücü bu ilga hareketiyle önceden kırılmamış olsaydı, yeni 
kurulmuş İslam devletinin temellerini sarsacak ve ona çok büyük 
zarar vermiş olacaktı. Hz. Ebu Bekir’in hilafetinin daha ilk günlerin¬ 
de ortaya çıkan, iyi zamanlanmış bu iılidat hareketi isyan ve iç savaş 
ile İslam devletine on kat daha zarar verecek ve belki de İslam tarihi¬ 
ni bütünüyle değiştirmiş olacaktı. 

3. Hicri 9 un Zilhicce ayının 10. gününden (ültimatomun verildiği 

tarih) Hicri 10 un Rebiussani ayının 10. gününe kadar olan zaman, 
müşriklere mühlet olarak garanti edildi. Bu zaman zarfında onlar, 
savaşa hazırlanmak veya ülkeyi terk edip göç etmek yada İslam’ı ka¬ 
bul edip etmeyecekleri konusunda dikkatlice düşünüp karar vere¬ 
ceklerdi. 
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3 Ve büyük Hacc (Hacc-ı Ekbcr)'1 günü, Allah'tan vc Resulünden in¬ 
sanlara bir duyuru: Kesin olarak Allah, müşriklerden uzaktır, O'nun Re¬ 
sulü de... Eğer tevbe ederseniz bu sizin için daha hayırlıdır; yok eğer yüz 
çevirirseniz, bilin ki Allah'ı elbette aciz bırakacak değilsiniz. Küfre sa- 
panları acıklı bir azabia müjdele. 

4 Ancak müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınızdan 
(antlaşmadan) bir şeyi eksiltmeyenler ve size karşı hiç kimseye yardım 
etmeyenler başka; artık antlaşmalarını, süresi bitene kadar tamamlayın. 

Şüphesiz, Allah muttaki olanları sever.3 4 5 

5 Haram aylar6 (süre tanınmış dört ay) sıynlıp-bitincc (çıkınca) müş¬ 
rikleri bulduğunuz yerde öldürün, onları tutuklayın, kuşatın ve onlann 
bütün geçit yerlerini kesip-tutun. Eğer tevbe edip namaz kılarlarsa vc 
zekâtı verirlerse yollarını açıverin.7 Gerçekten Allah, bağışlayandır, 
esirgeyendir. 
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4. "Hacc-ı Ekber" terimi burada "Yevm’un-Nahr" olarak da bilinen. 
Zilhicce nin onuna delalet eder. Bunun böyle olduğu bir sahih ha¬ 
diste izah edilmiştir. Son hacc sırasında Zilhicce nin onunda Hz. 
Peygamber (s.a) ashabına. "Bugün günlerden nedir?" diye sordu. As- 
hab. 'Kurban günüdür” şeklinde cevap verdiler. 

Hz. Peygamber (s.a) "Bugün Hacc-ı Ekber günüdür” dedi. Burada 
Hacc-ı Ekber (büyük Hacc) tabiri, Arapların "umre” için kullandıkla¬ 
rı "Hacc-ı Asgar in (küçük Hacc) mükabili olarak kullanılmıştır. 
Bundan dolayı, Zihicce'nin belli günlerinde yapılan hacc. "Hacc-ı 
Ekber" diye isimlendirilir. 

5. "....Ancak andlaşma yaptığınız (müşrik) kimselerden (şartlara 
tam riayet eden ve andlaşma şartlarından) hiçbir şeyi size eksik bı¬ 
rakmayan ve size karşı hiç kimseye arka çıkmayanların anlaşmala¬ 
rına uymalısınız. Çünkü böyle durumlarda andlaşmayı bozmanız 
dine aykırı bir davranış olur. Müslümanlar. şartlar ne olursa olsun 
muttaki kimseler olmalıdır. Zira. "Allah ancak müttaki kimseleri se¬ 
ver." 

6. Burada " •>' " tabiri ile "hacc" veya "umre" ibadetlerinin 
yapılabilmesi için savaşın yasaklandığı dört ay değil, aksine ikinci 
ayetle müşrikler için mühlet olarak garanti alüna alman ve müslü¬ 
manlar için müşriklere herhangi bir hücumun yasaklandığı dört ay 
kastedilmektedir. 

7. Yani. "Sadece küfür ve şirkten dönüp tevbe etmekle mesele bit¬ 
mez, dahası, onlar namaz kılmak ve farz olan zekatı vermek mecbu¬ 
riyetindedirler. Bunlar yapılmaksızın onlar, küfrü bırakmış ve İs¬ 
lam'ı kabul etmiş sayılmazlar". Hz. Ebu Bekir (r.a) Hz. Peygamberin 
(s.a) vefatından sonra, farz zekat vermeyi reddetmiş olsalar bile na¬ 
maz kılmalanndan dolayı İslam'ı reddetmiş sayılmayacaklarını iddi¬ 
aya kalkan mürtedler konusunda verdiği hükmü bu ayete dayandır¬ 
dı. Bu hüküm genel olarak Ashab-ı Kiram'ın zihninde bu kimselerle 
savaşmaya haklan olup olmadığı konusunda tereddütlere yol aç¬ 
tı. 

Fakat Hz. Ebu Bekir, "Beşinci ayeti kerime bize , "şirkten tövbe 
edip dönmek, "namaz" kılmak ve "zekat"ı ödemek şartlarını yerine 
getirenlerin yollarım serbest bırakmamızı emreder, onlar bu üç rü¬ 
künden birini yerine getirmediklerinden dolayı onlara taviz verme¬ 
yiz" diyerek Ashabın tereddütlerini giderdi. 



Cüz : 10 TEFHİMUT. KUR'AN 207 

6 Eğer müşriklerden biri, senden 'aman isterse', ona aman ver; öyle ki 

Allah’ın sözünü dinlemiş olsun, sonra onu 'güvenlik içinde olacağı yere 
ulaştır'. Bu, onlann elbette bilmeyen6 7 8 bir topluluk olmaları nedeniyle¬ 
dir. 

7 Mescid-i Haram yanında kendileriyle anlaştıklarınız dışında, müş¬ 

riklerin Allah katında ve Resulünün katında nasıl bir ahdi olabilir?9 Şu 
halde o (anlaşmalı olanlar), size karşı (doğru) bir tutum takındıkça, siz de 
onlara karşı doğru bir tutum takının. Şüphesiz Allah, muttaki olanlan se¬ 
ver. 

8 Nasıl olabilir kiî— Eğer size karşı galip gelirlerse, size karşı ne 'akra¬ 
balık bağlarını', ne de 'sözleşme hükümlerini' gözetip-tanırlar. Sizi ağız¬ 
larıyla hoşnut kılarlar, kalbleri ise karşı koyar.20 Onların çoğu fişka sa- 
panlardır.11 

9 Allah’ın ayetlerine karşılık az bir değeri12 satın aldılar, böylece 
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O'nun yolunu engellediler.13 Onların yapmakta oldukları gerçekten ne 
kötüdür. 

10 Onlar (hiç) bir mü'mine karşı ne 'akrabalık bağlarını', ne de 'söz¬ 
leşme hükümlerini' gözetip tanırlar. İşte bunlar, haddi aşmakta olanlar¬ 
dır. 

ANIKLAMA 

8. Yani, "Savaş sırasında, eğer bir düşman İslam'ı tanımak için 
kendisine bir fırsatın verilmesini talep ederse, müslümanlar himaye 
edeceklerine dair ona teminat vermeli ve gelip ziyaret ederek kendile¬ 
rini gözlemesine müsaade etmelidirler. Daha sonra, tanıması için 
ona İslam'ı tebliğ etmelidirler. Bundan sonra da İslam'ı kabul etmez¬ 
se kendisini ikametgahına emniyetle ulaştırmalıdırlar. Sözkonusu 
himaye altında Daru'l-İslam a gelen bu tür şahıslar İslam fıkhında 
"müste’min" olarak isimlendirilirler. 

9. Bunlar, Beni Kinane, Beni Huzaa ve Beni Demre kabileleri¬ 
dir. 

10. Yani, "Her ne kadar görünüşle onlar banş andlaşmakn için 
görüşmelerde bulunduysalar da. aslında, kalplerinde kötü niyetler 
beslediler ve onları ihlal etmek için fırsat kolladılar. Ve bunun böyle 
olduğu daha sonraki tecrübelerle ortaya çıktı." 

11. Hiçbir ahlaki sorumluluk duygu ve düşüncesi taşımayıp, ihlal 
etmekten çekinecekleri ahlaki kayıtlar tanımadıklarından dolayı 
onlar, fasıklann ta kendileridir. 

12. Yani, "Onlar, ilahi Hidayet ile dünyevi emel ve ihtiraslardan bi¬ 
rini tercih etme durumunda kaldıkları: İkincisi, yani dünya ihtiras¬ 
larını seçtikleri zaman. Çünkü onlar, ikisini mukayese edip hangisi¬ 
nin değerli olduğunu kavramadılar. Halbuki, Allah tan gelen vahiy¬ 
ler, ayetler onlan kendilerini ebedi mutluluğu götüren hayır, iyilik, 
doğruluk ve ilahi kanuna uymaya davet etmekleydi. Onlar ise, ken¬ 
dilerine bazı dünyevi menfaatler sağlayan, fakat neticede onlan ebe¬ 
di hüsrana sevkeden nefsin başıboş, doymak bilmeyen zevklerinin 
peşine düşmeyi tercih ettiler." 

13. Bu fasık kimseler sadece kendileri için dalaleti seçmekle kal¬ 
mayıp aynı zamanda, başkalannı doğru yolu takipten alıkoymakla 
başkalanna karşı Hakk ın yolunu kapadılar. Doğruluğa davet yo¬ 
lunda her türlü engellemeyi yaptılar. Hatla onlar, bu daveti yaymak¬ 
ta olanlann ağzını tıkamak ve susturmak için ellerinden geleni yapı¬ 
yorlar ve hayatlannı yaşanmaz hale getiriyorlardı. Sözün kısası bu 
fasık kimseler. Allah'ın, insanlardan yerleştirmelerini istediği adalet 
temelli hayat tarzının yerleştirilmesine engel olmak üzere yapabil¬ 
dikleri herşeyi yapmaya çabaladılar. 
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1 1 Eğer onlar tevbe edip namazı kılarlarsa ve zekâtı verirlerse, artık 
onlar sizin dinde kardcşlcrinizdir. Bilen bir topluluk için ayetleri böyle 
birer birer açıklarız.14 

12 Ve eğer antlaşmalardan sonra, yine yeminlerini bozarlarsa ve dini¬ 
nize hınç bcslcyip-saldırırlarsa, bu durumda küfrün Önderleriyle çarpı¬ 
şın.14^ Çünkü onlar, yeminleri olmayan kimselerdir;15 belki cayarlar. 

13 Yeminlerini bozan, peygamberi (yurdundan) sürmeye çabalayan 
ve sizinle ilk defa (savaşa) başlayan bir toplulukla savaşmaz mısınız?16 
Korkuyor musunuz onlardan? Eğer inanıyorsanız, kendisinden kork¬ 

manıza Allah daha layıktır. 
14 Onlarla çarpışınız. Allah, onları sizin ellerinizle azablandırsın, 

hor ve aşağılık kılsın ve onlara karşı size zafer versin, mü'minler toplulu¬ 

ğunun göğsünü şifaya kavuştursun. 



210 TEFHİMITL KUR AN 9 / Tevbe Suresi 

AÇIKLAMA 

14. Burada da. namaz ve zekat farzlarını yerine getirmeyen kimse¬ 

lerin sadece tövbe etmekle imanda müslümanlann kardeşi sayılma¬ 
yacağı, böyle bir vasıf kazanamayacağı açıkça ifade edilmiştir. 

"Fakat eğer tövbe eder, namazı kılar ve zekatı verirlerse, (ancak o 

zaman) dinde sizin kardeşleriniz olurlar." Ayetin bu kısmı "Eğer bu 
şartlan yerine getirirlerse o zaman onlann sadece canlan ve mallan 
haram olmaz, aynı zamanda onlar, İslam toplumunda sizinle eşit 
haklara(da) sahip olurlar. Sosyal, kültürel, yasal ve siyasal haklar 
konusunda bunlann diğer müslümanlardan hiçbir farkı yoktur. 

14/a."... Onlarla savaşmaksınız..." belki savaş korkusu onlan, ye¬ 

minlerini bozmaktan ve İslam'a dil uzatmaktan vazgeçilir. 

15. Metinde geçen "yeminler" ve "ahid" kelimeleri, İslâmî kabul et 

tiklerine dair ettikleri yemin ve bulunduklan ahdi ifade eder. Bun¬ 
dan dolayı, onlarla yeni bir ahit yapma gibi bir problem ortaya çık¬ 

maz. Eski anlaşmalara gelince, bunlann tümünü onlar zaten boz¬ 
muş bulunuyorlardı. Allah ve Rasulu tarafından beraatin (deklaras¬ 
yon) açıkça ilan edilmiş olması bundan dolayıdır. Böylelerinin, ken¬ 
dileriyle herhangi bir anlaşma yapmaya değmeyen kimseler olduk- 
lan onlann, eğer imansızlık ve şirklerinden tövbe edip dönerler ve 
namazlarını kılar, zekatlannı verirlerse ancak o zaman serbest bıra¬ 
kılabilecekleri hususu da bu şekilde ifade edilmiştir. Bu ayet, mür- 
tedlere nasıl muamele edileceğini açıkça belirtir. Doğrusu, bu ayet 
nuzülünden bir buçuk yıl sonra patlak veren irtidat fitnesini daha 
önceden haber verdi ve Hz. Ebu Bekir (r.a) o fitneyi ortadan kaldır¬ 
mak için bu ayette verilen işaret doğrultusunda davrandı. (Daha faz¬ 

la izah için, lütfen, "İslam Hukukunda Mürtedin Hükmü" adlı kitabı¬ 
ma bakınız.) 

16. Bu bölümde, muhatap müslümanlardır. Müslümanlar başka¬ 

larıyla olan kan ve akrabalık bağlarına, dünyevi menfaatlanna aldır- 
maksızın sebat ve azimle Allah yolunda savaşmaya ve mücadeleye 
teşvik ediliyorlar. Bu pasajın özünü hakkıyla anlayıp kavrayabilmek 

için okuyucunun, andlaşmalann ilgasının ilan edildiği zaman, du¬ 

rumun ne merkezde olduğunu gözönünde bulundurmalıdır. İslam, 
Arabistan'ın hemen hemen büyük bir bölümünde hakim olup haki¬ 

miyetine meydan okuyacak daha üstün bir gücün bulunmamasına 
rağmen, hala zahiri gözle bakanlar, o zamanda atılıyor olan nihai in- 
kılabi adımda bazı tehlikeler olduğunu sanıyorlardı. 

Birincisi, müşrik kabilelere yapılan bütün anlaşmaların bir defa- 
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da ve aynı zamanda ilgası, onlann hac yapmalarına mani olunarak, 
Kabe'nin sidanet ve siyanetinin (Kabe'ye bakım ve hizmet) değiştiril¬ 
mesi ve "cahiliye" devrinden kalan bütün dini merasimlerin iptal 
edilmesinin, müşrik ve münafıkların menfaat ve haksız yetkilerini 

yeniden teminat altına almak ve korumak uğruna, kanlarının son 
damlasına kadar akıtacak denli tahrik etmiş ve düşmanlık duygula¬ 

rını alevlendirmiş olacağından korkuldu. 
İkinci olarak korkulan husus şuydu: Hac ibadetini yerine getirme 

konusunda müslümanlara hareket serbestisi tanınan bu beyanna¬ 
me ile büyük bir ihtimalle müşrikler öfkelendirildi. Zira aynı tebliğ 
ile Hac gayr-ı müslimlere yasak ediliyordu. Aynca hac, o dönemde 
Arabistan'ın ekonomik hayatında, çok önemli bir rol oynamakta ol¬ 

ması nedeniyle, bunun, onlann iktisadi durumlannı ters yönde etki¬ 

leyeceği açıktı. 
Son olarak bunun Hudeybiye Andlaşması ve Mekke'nin fethinden 

sonra, henüz İslam'ı yeni kabul edenleri zor bir imtihana sokacağın¬ 
dan korkuluyordu. Çünkü birçoklannın yakın dost ve akrabaları 
hala müşrikti ve aynı zamanda bu yeni müslümanlann bir kısmının 
çıkarlan, kaldınlmış olan "cahili” yetkilerle yakından bağlantılı idi. 
Şimdi ise müşriklere karşı ilan edilen topyekün savaş, bu yeni müs- 
lümanlardan sadece kendi yakını hısım ve akrabalarını öldürmesini 

değil, aynı zamanda asırlardır zevkini çıkardıkları eski yetki ve ayn- 
caklıklannı bizzat kendilerinin ilga etmesini istiyordu. 

Bu beklenen tehlikenin hiçbirinin fiili bir şekle dönüşmediği doğ¬ 
ru olsa da, andlaşmalann ilgası aranda olayların akışını önceden hiç 
kimse bilemeyeceği için, yine de bu endişeleri haklı çıkaracak uygun 
sebepler vardı. Fakat sözkonusu tehlikeler engellendi, çünkü gelen 
emirler, müslümanları bu tehlikelere karşı önceden hazırlamıştı. 
Aynca, bu hazırlık daha başka güzel neticeleri de ortaya çıkardı. Ge¬ 
riye kalan "müşrik "lerin reis ve idarecileri İslam devlet merkezi Medi¬ 
ne'yi ziyaret etmeye, Islami bağlılıklarını belirtmeye ve kendilerine 
eski konum ve yetkilerini iade eden Hazreti Peygamber e (s.a) itaat 
yemini yapmaya başladılar. Bu olanlar, eğer müslümanlar "ültima¬ 
tomun" ihtiva ettiği hükümleri kılıç yoluyla tatbikata koymak için 
ivedi harekette bulunacak şekilde hazırlıklı bulunmamış olsaydı, 
ültimatomu takip eden hadiselerin daha farklı bir yön olabileceğini 

ispatlamaktadır. Bundan dolayı, müslümanlann hızla cihada sev- 
kedilmiş olmalan gerekiyordu ve endişelerini giderecek zamana ihti¬ 
yaçtan vardı. Onlann, Allah'ın iradesini yerine getirirken hiçbir şe¬ 
yin mani olmasına fırsat tanımamalan hususunda uyanlmış olma¬ 

lan bundandır. İşte bu bölümün teması budur. 
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15 Vc kalblerindeki öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin tevbesinî17 ka- 
bul eder. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. 

16 Yoksa siz, içinizden cihad edenleri vc Allah'tan ve Resulünden ve 
mü'minlerdcn başka sır-dostu edinmeyenlcri Allah 'bilip (ortaya) çıkar¬ 

madan' bırakılıvcreceğinizi mi sandınız?18 Allah yapmakta oldukları¬ 
nızdan haberi olandır. 

17 Şirk koşanlann, kendi küfürlerine bizzat kendileri şahidler iken, 
Allah'ın mescidlerini onarmalarına (hak vc yetkileri) yoktur.19 İşte bun- 
lar, yaptıkları boşa gitmiş olanlardır.20 Ve bunlar ateşte temelli kalacak 
da olanlardır. 

18 Allah'ın mescidlerini, yalnızca Allah'a ve ahiret gününe iman 
eden, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren vc Allah'tan başkasından 
korkmayanlar onarabilir. İşte, hidayete erenlerden oldukları umulanlar 
bunlardır. 
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17. Bu. ültimatomun ilanından sonra, fiilen meydana gelecek ha 

diseye çok ince bir işaretti. "Ve Allah yüreklerinin öfkesini (gayzını) 
gidersin. O dilediğinin tövbesini kabul eder". Bu. ültimatomun bir 
sonucu olarak kanlı bir savaşın çıkacağı konusunda endişe ve bek¬ 
lenti içinde olan müslümanlann yanlış düşünce ve anlayışlarını gi¬ 
dermek içindi. Onlara, düşmanlardan bir kısmına Allah'ın tövbe na¬ 
sip edeceği ve İslam'ı kabul edecekleri vakıası da anlatıldı. Bu hu¬ 
sus, bir açıdan da müşriklere karşı yapılan uyarının şiddetini azalt¬ 
masın diye bütünüyle açıklanıp izah edilmedi. Uyan şiddetinin azal¬ 
ması. müşriklerin, neticede kendilerini İslam'ı kabul etmeye iten 
kritik durumu ciddi ciddi düşünmelerine mani olmuş olabilirdi. 

18. Onaltıncı ayette geçen hitaplar, İslam'ı henüz yeni kabul eden 
müslümanlara yönelikti. Onlara şu anlatılmak isteniyordu: "Artık 
siz İslam'ı kabul etmiş bulunuyorsunuz, İslam'ı müminlerin gayret¬ 
leriyle ülkede hakim güç haline geldiği için değil. Hakk ın rızası ve 
iradesi onda olduğu için kabul etmiş olduğunuzu ispatlayacak imti¬ 

han konusunda inandıncı bir delil getirmek mecburiyetindesiniz. 
Canınızı, malınızı, yakınlarınız ve dostlarınızı Allah rızası için ve 
O nun yolunda feda etme durumunda olmanız, bu konuda vereceği¬ 

niz imtihanın özünü teşkil eder. Ancak o zaman siz, gerçek mümin¬ 
ler olarak kabul edileceksiniz." 

19. Bu. sadece Allah'a ibadet için yapılmış olan ibadet yerlerinin 
korunup kollanması konusunda gene.'v«« nsibi ortaya koyar. Zatı, 
haklan ve yetkileri hususunda başkalarını Allah'a ortak ittihaz 
eden, O'na şirk koşan kimselerin, böyle kutsal yerlerin koruyucu, 

hizmetçi ve idareciliğine layık ve uygun olamayacağı açıktır. Ve on¬ 
lar, Tevhid "i kabul etmeleri konusunda yapılan çağrılan bizzat ken¬ 
dileri reddetiği, ibadet ve taatlan sadece Allah'a tahsis edeceklerini 

açıkça ilan etmediği sürece, yalnız Allah'a ibadet edilmek üzere ya¬ 
pılmış olan bu gibi yerlerin koruyuculuğu ve bakımı hususunda (da¬ 
ha önce) sahip olduklan her çeşit hak ve görevleri otomatik olarak 

düşer, ortadan kalkar. Bu prensip, genel durum hakkında olmasına 
rağmen, burada özelde müşrikleri, Kabe ve Mescid-i Haramın koru¬ 

yuculuğundan uzaklaştırmak ve bundan böyle, bu mukaddes yerle¬ 

rin koruyuculuğu ve bakımını Allah'a inananların üzerinde sürekli 
bir görev olarak yerleştirmek için zikredilmiştir. 

20. "... Onların bütün yaptıkları işler heder olup gitmiştir..." yani, 
"Beytullah"a yönelik yaptıkları -biraz samimiyet taşıyan- hizmetleri 

de, içine "şirk" ve bazı "cahiliye" uygulamalarını karıştırıp bulaştır¬ 
maları sebebiyle "... onlann yaptıkları işler heder olup gitmiştir..." Biraz 
hayır ve samimiyet taşıyan hizmetlerini, daha büyük kötülükler işle¬ 
mek suretiyle silip yok etmişlerdir. 
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19 Hacılara su dağıtmayı vc Mcscid-i Haram'ı onarmayı, Allah'a ve 
ahiret gününe iman eden ve Allah yolunda cihad edenin (yaptıkları) gibi 

mi saydınız?21 (Bunlar) Allah katında bir olmazlar. Allah zulme sapan bir 
topluluğa hidayet vermez. 

20 İman edenler, hicret edenler vc Allah yolunda mallarıyla ve canla¬ 

rıyla cihad edenlerin Allah katında büyük dereceleri vardır. İşte "'kurtu¬ 
luşa ve mutluluğa' erenler bunlardır. 

AÇIKLAMA 
21. Bu soru, mukaddes bir yerin koruyuculuğu, bakımı veya gös¬ 

terişten ibaret dindarlıklarının nişanesi olmak üzere materyalist 
kimselerin yerleştirmek ve idare etmek suretiyle istismar ettikleri di¬ 
ğer dini yayın, ayin ve törenleri Allah indinde hiçbir değer taşımadık¬ 
ları gerçeğini ispat etmek için ortaya konmuştur. Çünkü kişinin Al¬ 
lah yanındaki gerçek değerinin, inançlarındaki samimiyet ve Allah 
yolunda yapacağı fedakarlıklarla doğru orantılı olduğu, yoksa o 
kimsenin bu gibi ayrıcalıklardan hoşlanıp hoşlanmamasının ya da 
dinen muhterem şeyh, hoca, müftü vs. gibi kimselerin soyundan ge¬ 
lip gelmemesinin bu konuda bir mana ifade etmediği bir gerçektir. 
Aksine, inancında samimiyet ve Allah yolunda fedakarlıklardan 
yoksun olan kimselerin Allah yanında hiçbir değerleri yoktur. Nite¬ 
kim bu gibi insanların, dinen ulu kişilerin soyundan gelmeleri, uzun 
bir meşayih ve ulema silsilesiyle mukaddes yerlerin koruyuculuğu¬ 
nu tevarüs etmeleri, özel gün ve yıldönümleri vesilesiyle, sırf gösteriş 
ve merasim olsun diye bazı dini ayin ve hareketlerde bulunmalarının 
Allah yanında hiçbir mana ve değeri yoktur. Ve, sırf atalanndan ge¬ 
len haklar olarak kendilerine miras kalmış diye, mukaddes yer ve 
kurumlann, böyle değersiz (Allah yanında değeri olmayan) insanla¬ 
rın eline terkedilmiş olması hiçbir şekilde caiz değildir. 
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21 Rablcri onlara katından bir rahmeti, bir hoşnutluğu ve onlar için, 

kendisine sürekli bir nimet bulunan cennetleri müjdeler. 
22 Onda ebedi kalıcıdırlar. Hiç şüphesiz Allah, büyük mükâfat katın¬ 

da olandır. 
23 Ey iman edenler, eğer imana karşı küfrü sevip-tercih ediyorlarsa, 

babalarınızı ve kardeşlerinizi veliler edinmeyin. Sizden kim onlan veli 

edinirse, işte zulme sapanlar bunlardır. 
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24 Dc ki: "Eğer babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşi¬ 
retiniz, kazandığınız inallar, az kâr getireceğinden korktuğunuz ticaret 
ve hoşunuza giden evler, sîzlere Allah'tan, O'nun Resulünden ve O'nun 
yolunda cihd etmekten daha sevimli ise, artık Allah'ın emri gelinceye ka¬ 

dar bekleyedurun.22 Allah, fasıklar topluluğuna hidayet vermez. 
25 Andolsun, Allah birçok yerlerde ve Huneyn gününde size yardım 

etti.23 Hani çok sayıda oluşunuz sizi böbürlendirip gururlandırmıştı, fa¬ 
kat size bir şey dc sağlıyamamıştı. Yer ise, bütün genişliğine rağmen size 
dar gelmişti, sonra arkanıza dönüp gerisin geri gitmiştiniz. 

AÇIKLAMA 

22. Yani, “Hüküm (emri) onları gerçek imanın nimetlerinden, onun 
meydana getireceği itidale sahip olaraktan ve dünyalarım onun hi¬ 
dayet aydınlığına doğru sevketmelerinden mahrum eder ve (bütün 
bunları) diğer kimselere (Allah'ın istediği gibi hareket edenlere) ba¬ 
ğışlar." 

23. "Savaştan niçin korkuyorsunuz? Bundan önce birçok defa ol¬ 
duğu gibi, daha kötü ve daha tehlikeli durumlarda size yardım eden 
Allah, size şimdi de yardım eder. Bu görev sizin gücünüze bağlı kal¬ 
mış olsaydı, ne Mekke'deki şiddetli fitne ve belalardan, ne de şartla¬ 
rın bütünüyle aleyhinizde olduğu bir dönemde meydana gelen Bedir 
savaşından başan ile çıkmış olabilirdiniz. Bu, Allah'ın kudretinin si¬ 
ze yardım etmekte olmasındandır ve geçmiş tecrübeler bu gücün na¬ 
sıl etkili olduğunu göstermiştir. Aynı kudretin, bu görevinizde başa¬ 
rılı olmanız için size yardım edeceğinden emin ve müsterih olun" der 
gibi.anlaşmalann ilgası hakkındaki ültimatomun sebep olacağı so¬ 
nuçlardan korkanların endişelerini teskin etmek için bu husus bu¬ 
rada zikredilmiştir. 

Huneyn savaşı, surenin bu bölümünün nüzulünden bir veya bir- 
buçuk yıl önce Hicretin 8. yılının Şevvalinde. Mekke ile Taif arasında 
ve Mekke'ye on küsur mil mesafede yer alan Huneyn vadisinde mey¬ 
dana gelmiştir. Bu savaş 12 bin tevhid savaşçısının katılmasıyla o 
güne kadar ulaşabildiği en büyük sayısal güce varan İslam ordusu¬ 
nun ilk savaşı idi. Fakat bu sayıya rağmen, Havaziıı kabilesine men¬ 
sup okçular, pusuya yattıkları yerden çıkıp İslam ordusunu ok yağ¬ 
muruna tuttu ve öncü kuvvetlerini dağıttı. İslam ordusunun bu cin 
hattı geri çekilmeye mecbur oldu. Bu ricat gerideki hatlara da sirayet 
ederek umumi bir panik halini aldı. Buna rağmen Hz. Peygamber 
(s.a) ve cesur bir kaç ashabı, bütün metanetleriyle yerlerinde durdu 
ve panik halindeki orduyu toparlamaya çalıştı ve neticede bu gazayı 
da zaferle noktaladılar. Hz. Peygamber (s.a) ve çevresinde kalan bir 
avuç kahraman mücahidin azimleri ve orduyu tekrar toplama husu¬ 
sunda gösterdikleri ısrar ve sebatları sayesinde müslümanlar kesin 
bir zafer kazandılar. Aksi durumda, güçlü ve büyük ordulanna rağ¬ 
men müslümanlar, Mekke'nin fethiyle kazandıklarından daha ço¬ 
ğunu Huneyn'de kaybetmiş olacaklardı. 
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26 (Bundan) Sonra Allah, Resulü ile mü'minlcrin üzerine 'güven duy¬ 

gusu ve huzur' indirdi, sizin görmediğiniz orduları da indirdi ve küfre 

sapmış olanları azablandırdı. Bu, küfre sapanların cezasıdır. 

27 Sonra bunun ardından Allah, dilediği kimseden tevbesini kabul 

eder.24 Allah, bağışlayandır, esirgeyendir. 

AÇIKLAMA 

24. Ayette geçen "...Allah dilediğine tövbe etmeyi nasip eder (Allah 
bunun ardından yine dilediğinin tövbesini kabul eder)..." ifadesi, da¬ 
ha önce sergiledikleri düşmanlığa rağmen, Huneyn zaferinden son¬ 
ra Hz. Peygamberin (s.a) kendilerine gösterdikleri merhamet ve ali¬ 
cenaplığın bir sonucu olarak İslam'ı kabul eden çok sayıdaki kafirle¬ 
re atıfta bulunur. Müşriklere karşı ilan edilen ültimatomun bir so¬ 
nucu olarak bütün müşrik yakınlarının kılıçtan geçirileceği konu¬ 
sunda yeni müslümanlann taşıdığı endişeyi ortadan kaldırmak ve 
yatıştırmak üzere bu husus zikredildi. Bu duygu içinde olanları, bu 
müşriklerin "cahiliye" düzeni için isyan etme hususunda ne bir 
ümit, ne de onu desteklemek kin bir gücün kalmamış olduğunu an¬ 
ladıkları zaman, İslam'ı kabul etmek mecburiyetinde kalacağı husu¬ 
sunda, daha önceki tecrübelerin de gösterdiği gibi, umutlu olmaları 
anlatılmıştır. 
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28 Ey iman edenler, müşrikler20 ancak bir pisliktirler; öyleyse bu yıl¬ 
larından sonra artık Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer ihtiyaç için¬ 

de kalmaktan korkarsanız, Allah dilerse sizi kendi fazlından zengin kı¬ 
lar. Hiç şüphesiz Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. 

AÇIKLAMA 

25. Bu yasaklama, 'şirk" ve "cahiliye "den kaynaklanan bütün izle¬ 
ri. kökünden tümüyle söküp atmak demekti. Zira, "müşrikler"e yal¬ 
nız hacc'ı yapmaları ve Mescid-i Haram'a girip çıkmaları değil, aynı 
zamanda onlara kutsal sınırlar içindeki sahalara da girmeleri ya¬ 
saklandı. 

Bizzat bedenleri itibariyle, maddi varlıkları bakımından değil, 
inançları ahlaki anlayış ve davranışları, amelleri ve "cahiliye" yolla¬ 
rında olmaları yönünüden "necis" (pis) diler. Müşriklerin, mübarek 
yerin kutsal sınırlan içinde kalan sahalarına girmelerinin yasaklan¬ 
mış olması bu sebepten dolayıdır. 

Bu yasaklama çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. İmam Ebu Hani- 
fe bu emrin, müşriklere, sadece "hac" ve "umre" yapmalarını ve mü¬ 
barek yerde "cahiliye" ayinleri icra etmelerini yasakladığı görüşün¬ 
dedir. Fakat İmam Şafii, her ne suretle olursa olsun, herhangi bir 
maksat için bu kimselerin Mescid-i Haram a girişlerinin yasaklan¬ 
mış olduğunu beyan eder, imam Malik ise, bunların, yalnız Mescid-i 
Haram'a değil, aynı zamanda herhangi bir camiye girmelerinin bile 
yasak olduğu görüşündedir. Mamafih bu son görüşün isabetli ol¬ 
madığı açıktır. Çünkü Hazreti Peygamber in (s.a) bizzat kendisi, 
"müşriklerin" Medine'deki Mescid-i Nebevi ye girmelerine müsade 
etmiştir. 
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29 Kendilerine kitap verilenlerden, Allah'a ve ahiret gününe inanma¬ 
yan,26 Allah’ın ve Resulünün haram kıldığını haram tanımayan27 ve hak 
dini (İslâm’ı) din edinmeyenlerle, küçük düşürülmüşler olarak cizyeyi 
kendi elleriyle verinceye kadar savaşın.28 

AÇIKLAMA 
26. Ehli Kitaptan Allah'a ve Ahiret Günü ne inandıklarım iddia 

edenler, aslında onların hiçbirine inanmadılar. Çünkü Allah’ı yega¬ 
ne tek Tann ve bir Rab olarak tanıyan, kabul eden ve O nun sıfatlan, 
O’na yapılan ibadetler ve O nun güç ve kudreti konusunda başka 
herhangi bir şeyi ortak koşmayan kişi, ancak gerçekten Allah a inan¬ 
mış demektir. Halbuki, "şirk "in, bu tarifine göre, gerek hnstiyanlar 
ve gerekse Yahudiler, müteakip ayetlerde de açıklandığı gibi, şirkin 
içindeydiler. Bu nedenle Allah a inandıklan yolundaki iddialan an¬ 
lamsızdır. Aynı şekilde onlar, ölümden sonra dirilişe inanmış olma- 
lanna rağmen ahirete de gerçekten inanmadılar. Zira bu yeterli de¬ 
ğildir. Kişinin, dirilişin vukubulacağı günde insanın iman ve amelini 
esas alan mutlak adaletin icra edileceğine de inanması gerekir. Aynı 
şekilde, hiçbir fidye, kefaret ve herhangi bir ‘ veli" ile olan hiçbir "ma¬ 
nevi" yakınlığın fayda vermeyeceğine inanmalıdır. Bunlar olmaksı¬ 
zın ahirete inanmanın tümüyle anlamsız olduğu izah gerektirmeye¬ 
cek kadar açıktır. Ve bu açıdan bakılınca Yahudi ve Hıristiyanlar 
imanlannı bozmuşlardır. Çünkü onlar, bu tür şeylerin hesap gü¬ 
nünde onlan, adalete karşı koruyup himaye edeceğine inanmışlar¬ 
dır. 

27. Onlara karşı cihad ilan edilmesinin ikinci nedeni, Allah'ın Ra- 
sulü vasıtasıyla gönderdiği şeriatı kabul edip benimsememeleri- 
dir. 

28. Yahudi ve Hıristiyanlarla yapılan cihadın hedefi budur. Onlan 
müslüman olmaya zorlamak ve îslami hayat tarzını benimsetmek 
değildir. Yeryüzünde idarecilikleri ve hakimiyetleri kalmayacak şe- 
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kilde bağımsızlıklarına ve büyüklüklerine son vermek için onlar "ciz¬ 
ye" vermeye zorlanmalıdır. Bu hakimiyeti sağlayan güçler, müslü- 
man olmayan unsurların elinden, onları teb'a haline getirmek ve ciz¬ 
ye almak suretiyle Hak Yol istikametince sevk ve idare etmek üzere 
geri alınmalıdır. "Cizye", bir İslam devletinde zımmi olarak yaşayan 
gayn müslimler tarafından ödenir. Aynı zamanda bu, teb'a olarak İs¬ 
lam devletinde yaşamak niyetinde olduklarının da sembolik bir ifa¬ 
desidir. Bu, "...küçülüp boyun eğerek cizye verecekleri zamana ka¬ 
dar..." ayetinin anlamıdır, yani ifade, "Allah'ın yeryüzündeki halife¬ 
leri olarak vazife gören, müminlere, kendi arzularıyla teb'a olmak 
için tam bir nza göstererek..." şeklinde bir anlama gelmektedir. 

Bu emir önceleri, sadece Yahudi ve Hıristiyanlara mahsustu. Hz. 
Peygamber (s.a) daha sonra onu, Mecusilere de teşmil etti. O nun ve¬ 
fatından sonra ashabı bu kuralı Arabistan'ın dışında yaşayan bütün 
gayn müslimlere ittifakla uyguladı. 

Bu "cizye" konusu, gerileme sürecini oluşturan son iki asır bo¬ 
yunca bazı müslümanlann çeşitli mazeretler gösterdikleri, özür di¬ 
leme tavırlan takındıktan ve halen de bazı kimselerin bundan dola¬ 
yı, ezilip büzülmeye devam ettikleri bir husustur. Halbuki Allah'ın 
yolu dosdoğru ve açıktır ve O na asi olanlara karşı herhangi bir özür 
ileri sürmeyi de gerektirmez. Müslümanlar İslam namına özürler be¬ 
yan etmek yerine, O nun himayesi altında yaşamayı tercih edenlerin 
can, mal ve inanç güvenliğini sağlayan böyle cizye gibi insani bir ka¬ 
nuna sahip oldukları için gurur duymalıdırlar. Zira apaçıktır ki, Al¬ 
lah’ın yoluna girmeyip de batıl yollan izleyenlere, hayatlarını dile¬ 
dikleri gibi sürdürmeleri için verilebilecek azami özgürlük bu kadar 
olabilir. "Cizye" verip zımmiler olarak yaşamak isterlerse, İslam dev¬ 
letinin onlara himaye teklif etmesi bundandır. Ancak İslam, onlann, 
herhangi bir bölgede hakim idareciler olarak kalmalarına, kendi ba¬ 
tıl adetlerini yerleştirmelerine ve bunlan başkalanna zorla kabul et¬ 
tirmelerine müsaade etmez. Bu gibi şeylerin varlığı, fesad ve anarşi¬ 
nin ortaya çıkmasına neden olacağından onlann şer idarelerine son 
vermek ve onları adil idarenin yönetimi altına sokmak için cihad et¬ 
mek, gerçek müslümanlann vazifesidir. 

"Gayri müslimler cizye verme karşılığında ne elde ediyorlar?" Böy¬ 
le bir soruya karşılık olarak cizyenin, gayri müslimlere İslam devleti 
tarafından tanınan özgürlüğün, İslam Hukuk sistemi ve himayesi 
altında yaşıyor olmalanna karşılık batıl yollan izleme konusunda 
tanınan iznin bir bedeli olduğunu söylemek yeterlidir. Bu şekilde on¬ 
lardan alınan para, kendilerine bu özgürlüğü sağlayan ve haklannı 
koruyan söz konusu adil idareyi kurarak çekip çevirmek için harca¬ 
nıyor. Aynı zamanda, böyle bir uygulama Allah yolunda harcanmak 
üzere zekat verme şerefinden mahrum kaldıklannı ve batıl yollarda 
hayatlannı sürdürmelerinin bir bedeli olarak zekat yerine "cizye" 
ödemeye zorlandıklarım senede bir defa olmak üzere onlara hatırlat¬ 
ma vazifesini de görür. 
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30 Yahudiler: "Üzeyir Allah’ın oğludur"20 dediler; Hıristiyanlar da: 
"Mesih Allah’ın oğludur" dediler. Bu, onların ağızlarıyla söylemeleri¬ 
dir; onlar, bundan önceki küfredenlerin sözlerini taklid ediyorlar.30 Al¬ 
lah onları kahretsin; nasıl da çevriliyorlar? 

AÇIKLAMA 

29. Üzeyr (Ezra), yaklaşık M.Ö 450 yıllarında yaşadı. Hz. Süley¬ 
man'ın vefatından sonra Babil'deki esaretleri döneminde kaybol¬ 
muş olan Tevrat metinlerini ihya edici olarak ona büyük bir kudsiyet 
atfettiler. O dereceye kadar ki. onlar şeriatları, adetleri ve dilleri (Ib- 
ranice) hakkında bütün bildiklerini yitirmişlerdi. Daha sora dağınık 
rivayetler halinde bulunan Tevrat'ı yeniden toparlayıp yazan ve şeri¬ 
atlarını tekrar ihya eden Üzeyr (s.a) oldu. Bu hizmetlerinden dalayı 
Üzeyr (Ezra) Israiloğullan'nın aşırı takdir ve saygısını kazanmıştı. 
Bu saygı dolayısıyla hakkında kullanılan mübalağalı ifade, bazı Ya¬ 
hudi mezheplerinin sapıtmasının ve onu "Allah'ın oğlu" sanmaları¬ 
nın sebebidir. Mamafih Kur'an-ı Kerim. Haham Üzeyr'i "Allah'ın oğ¬ 
lu" kabul etme hususunda bütün Yahudilerin müttefik olduğunu 
iddia etmez. Yukarıdaki ifade, şunu demek ister: Allah'a iman konu¬ 
sunda Yahudilerin sahip oldukları hurafeler, onlardan bir kısmının 
Üzeyr'i Allah'ın oğlu olduğunu vehmettirecek kadar aşın bir derece¬ 
ye varmıştı. 

30. "Onlardan önce küfre bulaşan kimseler", eski Mısırlılar, Yu¬ 
nanlılar, Romalılar ve Persler idi. Yahudiler ve Hıristiyanlar, bu eski 
kavimlerin felsefelerinden, hurafelerinden ve hayallerinden onlann 
yaptığı gibi aynı yanlış ve hatalı hakeketlere dalacak kadar etkilendi¬ 
ler. (Daha fazla açıklama için Maide suresinin 101. ayetinin açıkla¬ 
ma notuna bakınız.) 
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31 Onlar, Allah’ı bırakıp bilginlerini ve rahiplerini rablar (ilahlar) 
edindiler11 ve Meryem oğlu Mesih’i de... Oysa onlar, tek olan bir ilah'a 
ibadet etmekten başkasıyla emrolunmadılar. O'ndan başka ilah yoktur. 
O, bunların şirk koşmakta oldukları şeylerden yücedir. 

AÇIKLAMA 

31. "...Hahamlar (alimler) ve rahiplerini Rabb’ler edindiler... ": Bu 

kısmın gerçek manasını, bizzat Hz. Peygamber (s.a) kendisi açıkladı. 
Daha önceleri bir Hıristiyan olan Adiy b. Hatim, İslam'ı kavrayıp an¬ 
lamak niyetiyle geldiği zaman, taşıdığı şüpheleri gidermek içn Hz. 
Peygambere (s.a) birkaç soru sordu. Bu sorulardan biri şu idi: "Bu 

ayet bizi, alimlerimizi ve rahiplerimizi Rabler edinmekle suçluyor. 
Bunun gerçek manası nedir? Zira biz onları kendimize Rabler edin¬ 

meyiz" dedi. Hz. Peygamber (s.a) cevaben, ona karşı bir soru yöneltti¬ 
ler: "Siz onların gayn meşru (haram) ilan ettiklerini gayri meşru, on¬ 
ların meşru (helal) kabul ettiklerini meşru sayıp öylece kabul etmi¬ 

yor muydunuz?" Adiy, "Evet böyledir" diye tasdik etti. Hz. Peygam¬ 
ber (s.a), "işte bu sizin onları kendinize rabler edinmenizdir" buyur¬ 
du. Dolayısıyla bu hadis-i şerif, Allah'ın kitabına yetki tanımaksızın 

helal ve haramın sınırlarını belirleme yetkisini kendisinde görenle¬ 
rin nefislerini ilah ve rabb ittihaz ettiklerini ve onlara kanun koyma 
yetkisi tanıyanların da onlan rabbler edindiklerini göstermiş ol¬ 
maktır. 

Onların, a) Allah'a oğullar isnad etmek, b) Kanunları yapma yetki¬ 
sini Allah'tan başka kimselere vermekle itham edildiklerine aynca 
dikkat edilmesi gerekir. Bu iki husus Allah ın varlığına inansalar bi¬ 
le, onların O na inandıklanna dair iddialarının inandırıcı olmadığını 
ispat eder. Allah hakkındaki böyle yanlış bir kavrayış, mensupları¬ 
nın Allah'a olan inançlarını anlamsız kılar. 
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32 Ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kâfirler 
istemese de Allah, kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. 

33 Müşrikler istemese de O dini (İslam'ı)32 bütün dinlere üstün kıl* 
mak için peygamberini hidayetle ve hak dinle gönderen O’dur. 

AÇIKLAMA 

32. Arapça olan " " kelimesi "yollar" olarak tercüme edilmiştir. 

Nitekim Bakara suresinin 204. ayetinin açıklanmasında daha Önce 
geçtiği gibi. " -•=- " hakim otoriteye itaati simgeleyen "hayat tarzı" ve¬ 

ya "yaşam biçmini 'ni benimseme manasında da kullanılır. 
Şimdi bu ayetin manasını anlamaya çalışalım. Rasulullah ın va¬ 

zifesinin amacı. Allah indinden getirmiş olduğu Hidayet ve Hak yolu¬ 
nu. diğe hayat tarzı ve sistemlerinin üzerine hakim kılmaktır. Başka 

bir ifadeyle. Rasulullah (s.a). Allah'ın yolu diğer hayat tarzlarının 
keyfi egemenliği altında da olsa varlığını sürdürsün diye gönderilme¬ 
miştir. Halbuki yer ve göklerin Hakimi onu. kendi yolunu başka yol¬ 
lara üstün getirmek üzere gönderir. Eğer yeryüzünde herhangi bir 
batıl hayat tarzına izin verilecekse, bu ancak böylelerinin cizye öde¬ 
yen zımmilerin fıkhi durumlanna uygun olarak, ilahi nizam içinde 

yer alan hudutlar uyarınca cizye ödeyerek himaye altında yaşamala 
nna müsamaha edilmek suretiyle olur. (Bkz. Zümer, an: 3. Mümin, 
an: 43. Şura an: 20) 
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34 Ey iman edenler, gerçek şu ki, (Yahudi) bilginlerinden ve (Hıristi¬ 

yan) rahiplerinden çoğu, insanların mallarını haksızlıkla yerler ve Al¬ 
lah’ın yolundan alt koyarlar.33 Altını ve gümüşü biriktirip de Allah yo¬ 
lunda harcamayanlar ise, onlara da acıklı bir azabı müjdele. 

35 Bunların üzerlerinin cehennem ateşinde kızdınlacağı gün, onlann 

alınlan, böğürleri ve sırtlan bunlarla dağlanacak (ve:) “işte bu, kendile¬ 
riniz için yığıp-sakladıklannızdır; yığıp-sakladıklannızı tadın" (denile¬ 

cek). 

AÇIKLAMA 

33. Bu dini önderler şu iki günahtan dolayı suçludurlar: Birincisi, 
bunlar aslı esası olamayan fetvalar satarak, rüşvet, hediye ve müka¬ 

fatlar alarak halkın elindeki serveti yiyip tüketirler. Aynı şekilde bu 
kimseler, halkı kendilerinden, henüz hayattayken kurtuluş ve be¬ 

ratlarını satın almaya teşvik eden ve ölümlerini, evlenmelerini bu 
cennet 'tekelcilerinin koyduğu bir fiyatı ödemeye bağımlı kılan dini 
tören ve düzenlemeler icad ederler. Bu günaha ilaveten ikinci olarak 
da, kendi çıkarları için çeşitli sapıklıklara meydan vermek ve her ha¬ 
kiki tebliğ yolu üzerine alimane hilelerini "muttaki" gibiymişçesine 

şüphelerini dikmek suretiyle insanları Allah yolundan alıkoyarlar. 
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36 Gerçek şu ki, Allah katında ayların sayısı, gökleri ve yeri yarattığı 

günden beri Allah'ın kitabında on ikidir.35 Bunlardan dördü haram ay¬ 

lardır. İşte dosdoğru olan hesab (din) budur. Öyleyse bunlarda kendini¬ 

ze zulmetmeyin35 ve onların sîzlerle topluca savaşması gibi siz de müş¬ 

riklerle topluca savaşın.36 Ve bilin ki Allah, takva sahipleriyle beraber¬ 

dir. 

37 (Haram aylan) Ertelemek ancak küfürde bir artıştır. Bununla kâfir¬ 

ler şaşırtılıp-saptmlır; Allah'ın haram kıldığına sayı bakımından uymak 

için, onu bir yıl helal, bir yıl haram kılıyorlar. Böylelikle Allah'ın haram 

kıldığını helal kılmış oluyorlar.37 Yaptıklarının kötülüğü kendilerine 

Çekici ve süslü' gösterilmiştir. Allah, küfre sapan bir topluluğa hidayet 

vermez. 
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AÇIKLAMA 

34. Bu. Allah'ın güneşi, ayı ve yeryüzünü yarattığı günden beri, ye¬ 
ni ayın sadece ayda bir kez belirdiği ve böylece yılın da daima oniki 
aydan oluştuğu anlamına gelir. 

Burada bu noktaya değinilmesinin nedeni, putperest Arapların, 
helal savdıkları haram aya karşılık takvime fazladan koydukları ay¬ 
larla yılın avlarını 13'e veya 14'e yükseltmelerini sağlayan "nesi" (37. 
ayet) uygulamasının reddedilmesidir. (Daha geniş açıklama için 
bkz. an: 37) 

35. "...kendinize zulmetmeyin...": "Haram aylarda sonuçta size de 
zaran dokunacak kanşıklıklar çıkararak, bu aylarda savaşın haram 
kılınmasına sebep olan iyiliklerin boşa gitmesine izin vermeyin." Ha¬ 
ram aylardan; Zilkade. Zilhicce ve Muharrem hacc için; Recep ayı 
Umre içindir. 

36. Yani, Eğer müşrikler bu aylarda savaşmaktan vazgeçmezler¬ 
se, siz de onlarla savaşabilirsiniz ve onların size karşı oluşlurduklan 
birlik gibi siz de birlik olup bir saf halinde onlara karşı koyabilirsi¬ 
niz." Bu ayet. Bakara suresi 194. ayet ile açıklanmıştır. 

37. Putperest Araplar " " uygulamasını iki şekilde yapıyor¬ 

lardı. Ne zaman işlerine gelse bir haram ayı: kendi arzularına göre 
savaş ve intikam için adam öldürmenin helal olduğu normal bir ay 
gibi kabul ediyorlardı. Daha sonra haram ayların sayısında oluşan 
eksikliği tamamlamak üzere, bu ayın yerine başka bir ayı haram ay 
ilan ediyorlardı. 

Nesi nin ikinci şekli ise. ay yılı ile güneş yılını dengeye getirmek 
için yıla bir ay daha eklemeleriydi. Böylece hacc, her yıl aynı mevsi¬ 

me denk geliyor ve haccı ay yılına göre tayin etme sırasında karşılaşı¬ 
lan tüm güçlük ve zahmetlerden kurtulmuş oluyorlardı. Bu şekilde 
hacc 33 yıl boyunca gerçek tarihinden başka bir tarihte yapılmış 

oluyordu. Ancak 34. yılda Hacc olması gereken tarihte Zil-Hicce'nin 
9 ve 10'unda ifa edilebiliyordu. Hz. Pevgamber’in (s.a) veda haccını 
yaptığı vıl. tarihler bu şekilde dönerek, ay takvimine göre gerçek 
Hacc mevsimine denk gelmişti. Bu nedenle Hz. Peygamber (s.a) Ara¬ 

fat'taki tarihi hutbesinde şöyle demişti: "Bu yıl hacc günleri, uzun 
müddet derir yaptıktan sonra gerçek ve tabii tarihine rastladı." H. 9. 
yılda Veda Haccı'ndan beri de hacc günleri, asıl tarihine denk gel¬ 
mekte. ay takvimine göre belirlenmektedir. 

İslam hukuku nesî’yi haram kılıp yasaklayarak, bu uygulamanın 
nedenini oluşturan iki amacı da günah olarak ilan etmektedir. Birin- 



Cüz : 10 TEFHİMU'L KUR'AN 227 

cisi, onlar sadece Allah'ın haram kıldığını helal saymakla kalmamış¬ 
lar. aynı zamanda kanuna uyarmış gibi görünüp Allah'ı kandırmaya 
çalışmışlardı. Hacc mevsimini güneş yılma göre sürekli aynı zamana 
denk getirmekten oluşan ikinci gayeleri ise, kamu yararına yapılan 
zararsız bir şeymiş gibi görünmesine rağmen aslında ilahi kanuna 
karşı en büyük isyanlardan biriydi. Bu uygulama, zorunlu ibadetle¬ 
rin zamanını belirlemede güneş takvimini değilde ay takvimini ölçü 
tayin eden ilahi kanunun asıl gayesini ortadan kaldırmış oluyordu. 
Allah bunu müslümanlara birçok hayırlar ihsan etmek için emret¬ 
mişti. Bu hayırlardan biri de kullarının, yılın her anında ve her ko¬ 
şulda Onun emirlerine itaat edecek şekilde eğitilmeleriydi. Mesela 
Ramazan ayı dönüşümlü olarak yılın tüm mevsimlerine denk gelir ve 
müslümanlar, kış olsun yaz olsun, mevsim yağışlı veya kurak olsun 
O'nun emirlerine itaat etmeye alışırlar. Bu, onlara ilahi kanunun zo¬ 
runlu kıldığı tüm ibadetlerin asıl gayesi olan mükemmel bir ahlak 
eğitimi verir. Aynı şekilde Hacc günleri de ay takvimine göre çeşitli 
mevsimlere denk gelir. Böylece Allah'ın kullan şartlan olsun veya ol¬ 
masın tüm mevsimlerde yolculuk yapmak zorunda kalırlar. Bunun 
sonucunda müslümanlar, ilahi imtihanı her tür koşulda basan ile 
verirler ve bu emirlere itaat etmekte sabır ve sebat göstermeyi öğre¬ 
nirler. 

Tabii ki böyle bir eğiüm onlann, kişinin Hak uğrunda savaş ver¬ 
mesi gerektiği diğer alanlarda başanlı bir konumda olmalannı sağ¬ 
lar. 

İşte şimdi nesî'nin neden haram kılınıp yasaklandığı açıklığa ka¬ 
vuşmuş oldu. Bu uygulama, haccın ve haram aylann asıl gayesini 
hiçe sayarak, müşriklerin kendi çıkarlanna uygun olması için hacc 
mevsiminin sürekli (güneş yılına göre) belirli bir tarihe denk gelmesi 
için yapılıyordu. Bu, onların Allah'a isyan ettikleri ve kendilerinin 
ondan bağımsız kıldıkları anlamına gelir ki, bu da küfürdür. Bunun 
yanısıra İslam evrensel bir dindir ve tüm insanlar içindir. Eğer oruç 
ve hacc dönemleri, güneş yılının aylarına göre belirli zamanlara yer- 
leştirilse, bu dönem herkese eşit olarak uymaz. Bunun sebebi de bu 
dönemlerin değişik ülkelerde her yıl aynı mevsime yani sürekli kış 
veya yaz. çok sıcak veya çok soğuk, yağmurlu veya kurak, ekim dö¬ 
nemi veya hasat dönemine denk gelmesidir. 

Bu bağlamda, nesî'nin yasaklanmasının H.9. yılın hacc mevsimi¬ 
ne denk geldiğine ve bir sonraki yıl haccın ay talimindeki tarihlere 
uygun bir zamanda yapıldığına da dikkat edilmelidir. O zamandan 
beri hacc vazifesi her yıl tam zamanında yapılmaktadır. 
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38 Ey38 iman edenler, ne oldu ki size, Allah yolunda savaşa kuşanın 
denildiği zaman, yer(iniz)de ağırlaşıp kaldınız? Ahirctten (cayıp da) 
dünya hayatına mı razı oldunuz? Ama ahirettekine (göre), bu dünya ha¬ 
yatının yaran pek azdır.39 

AÇIKLAMA 

38. Buradan itibaren, Hz. Peygamber'in (s.a) Tebuk gazvesi hazır¬ 
lıkları ile meşgul olduğu bir dönemde indirilen bölüm (38-72. ayet¬ 
ler) başlamaktadır. 

39. "...dünya hayatının geçimi, ahiretin yanında pek azdır..." cüm¬ 
lesi iki anlama da gelebilir. Birincisi, "Ahiret hayatının ebedi, nimet¬ 
lerin ve faydalanılacak şeylerin de sayısız olduğunu gördüğünüz za¬ 

man, o büyük mülkün lütufian yanında bu geçici dünya hayatının 
eğlence ve faydalannın hiçbir değeri olmadığını farkedeceksiniz. O 

zaman, bu kısa hem de çok kısa fani dünyanın faydalan için kendi¬ 
nizi ebedi mutluluk ve nimetten mahrum bıraktığınıza pişman ola¬ 

caksınız." İkincisi: "Ne kadar çok olursa olsun bu dünyanın geçim ve 
faydalannın ahirette hiçbir değeri yoktur. Son nefesinizi verdiğiniz 

an her şeyden vazgeçmek zorundasınız, çünkü bu dünyadan hiçbir 
şey sizinle birlikte ahirete gidemez. Elbette Allah rızasını gözetmeniz 
ve İslam uğrunda yaptığınız fedakarlıklar için bir ecir alacaksı- 
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39 Eğer savaşa kuşanıp-çıkmazsanız, O sizi pek acıklı bir azabla azab- 

landıracak40 ve yerinize bir başka topluluğu getirip değiştirecektir.41 Siz 
O'na hiç bir şeyle zarar veremezsiniz. Allah, her şeye güç yetircndir. 

40 Siz ona (peygambere) yardım etmezseniz, Allah ona yardım etmiş¬ 
tir. Hani kâfirler ikiden biri olarak onu (Mekke'den) çıkarmışlardı; ikisi 
mağarada olduklarında arkadaşına şöyle diyordu: "Hüzne kapılma, el¬ 

bette Allah bizimle beraberdir."42 Böylece Allah ona 'huzur ve güvenlik 

duygusunu" indirmişti, onu sizin görmediğiniz ordularla desteklemiş, 
küfre sapanlann da kelimesini (küfür çağrılarını) alçaltmıştı. Oysa Al¬ 

lah'ın kelimesi ise, yüce olandır. Allah üstün ve güçlü olandır, hüküm ve 
hikmet sahibidir. 

41 Hafif ve ağır43 savaşa kuşanıp çıkın ve Allah yolunda mallarınızla 
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ve canlarınızla cihad edin. Eğer bilirseniz, bu sîzler için daha hayırlı¬ 
dır. 

AÇIKLAMA 

40. Bu ayet İslam hukukunda genel bir kuralın çıkmasına neden 
olmuştur. Eğer imam tarafından müslümanlara genel bir cihad çağ¬ 
rısı yapılırsa, hangi bölgeye veya hangi gruba dahil olurlarsa olsun¬ 
lar tüm çağrılanların cihada gitmesi farz-ı ayndır. O denli ki makul 

bir sebebi olmaksızın cinada gitmeyenlerin imanından şüphe edilir. 
Ancak genel bir cihad çağnsı yapılmamışsa, cihad farz-ı kifayedir. 
Yani müslümanlann cihada çağrıldıkları, fakat bir bölge veya gruba 
mensup tüm müslümanlann katılmasının zorunlu tutulmadığı du¬ 
rumlarda ise, (zorunlu olmamasına rağmen) savaşa katılmak dini 
bir görevdir. Hiç olmazsa müslümanlann bir kısmının bu savaşa ka¬ 
tılması zorunludur. 

41. Yani, Allah'ın davası sadece size bağlı değildir, sadece sizin 
yaptığınızla başanlacak da değildir. Allah'ın size kendi yolunda hiz¬ 
met etme fırsatı bahşetmesi O nun lütuf ve merhametindendir. Bu 
nedenle eğer siz kendinize verilen bu mükemmel fırsatı saçma bir 
zan yüzünden kaçmrsanız, Allah başka bir topluluk çıkanr ve onla¬ 

ra kendi davasını yürütme yetenek ve fırsatı verir, siz de kaybeden¬ 
lerden olursunuz. 

42. Burada, kafirlerin Hz. Peygamber i (s.a) öldürmeye karar ver¬ 
dikleri ve tam öldürecekleri gece Hz. Peygamber in (s.a) Mekke'den 

Medine'ye hicret için yola çıktığı zamana değinilmektedir. O zamana 
dek müslümanlann çoğu ikişer üçer Medine'ye hicret etmiş ve Mek- 

kede sadece bir kaç çaresiz müslüman ile kalplerinde nifak bulunan 
ve emin olmayan bazı müslüman geçinen kimseler kalmıştı. Bu se¬ 
bepten dolayı Hz. Peygamber (s.a) kendisini takip edeceklerini bildiği 

için yanma sadece Hz. Ebu Bekir'i (r.a) aldı. Medine'ye giden kuzey 
yolunu takip etmek yerine güneye doğru yol aldı ve üç gün boyunca 
"Sevr" mağarasında kaldı. O sırada kana susamış düşmanlar tüm 

Mekke çevresinde onu aramışlar ve bazıları onun saklandığı mağa¬ 
ranın ağzına kadar gelmişlerdi. Bu kritik durumda doğal olarak Hz. 
Ebu Bekir (r.a) onlann mağaraya girip kendilerini göreceklerinden 
korkarak heyecanlanmıştı. Fakat Hz. Peygamber (s.a) sükunetini 
korumuş ve arkadaşını: Üzülme, Allah bizimle beraberdir" diyerek 
teskin etmişti. 

43. ".hafif de olsanız, ağır da olsanız..." sözleri çok geniş bir anla¬ 
ma sahiptir: "Cihada çıkılması emredildiğinde, bundan hoşlansanız 
da, hoşlanmasınız da, zengin de olsanız, fakir de. teçhizatınız çokda 
olsa, az da; şartlarınız uygun olsa da olmasa da; genç ve sağlıklı olsa¬ 
nız da, yaşlı ve hasta olsanız da savaşa gitmelisiniz." 
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42 Eğer yakın bir yarar ve orta bir sefer olsaydı, onlar mutlaka seni iz¬ 

lerlerdi. Ama zorluk onlara uzak geldi.'14 "Eğer güç yetirseydik muhak¬ 
kak seninle birlikte (savaşa) çıkardık" diye sana Allah adına yemin de 
edecekler. Kendi nefislerini helaka sürüklüyorlar. Allah onlann gerçek¬ 

ten yalan söylemekte olduklarını bilmektedir. 

43 Allah seni affetsin; doğru söyleyenler sana açıkça belli oluncaya ve 
yalancıları da öğreninceye kadar niye onlara izin verdin?4:> 

44 Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, mallarıyla ve canlarıyla ci- 
had etmekten (kaçınmak için) senden izin istemezler. Allah takva sahip¬ 

lerini bilendir. 
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45 Senden, yalnızca Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalbleri 
kuşkuya kapılıp da kuşkularında kararsızlığa düşenler izin ister/16 

46 Eğer (savaşa) çıkmak isteselerdi, herhalde ona bir hazırlık yapar¬ 

lardı. Ancak Allah, (savaşa) gönderilmelerini çirkin gördü de ayaklarını 
doladı47 ve: "(Onlara) Siz de oturanlarla birlikte oturun" denildi. 

AÇIKLAMA 

44. Onlar Tebûk seferinin zor olacağını tahmin ediyorlardı, çünkü 
güçlü ve büyük Roma imparatorluğu ordusuyla savaşacaklardı; 
çünkü yaz mevsiminin kavurucu sıcağında, çölde yolculuk yapmak 
zorunda kalacaklardı, çünkü ülkede kuraklık vardı ve ümitlerini 
bağladıkları yeni ürünlerin hasat zamanı gelmişti. 

45. Asılsız özürler öne süren münafıklara Hz. Peygamber izin ver¬ 

miştir. Fakat Allah verilen buizni onaylamamıştır. Hz. Peygamber 

(s.a) onların özürler uydurduklarını bildiği halde, tabiatında olan 
yumuşaklığı nedeniyle onlara savaştan geri kalma izni vermiştir. Fa¬ 
kat Allah, Hz. Peygamber i (s.a), onlara münafıklıklarını gizleme fır¬ 

satı verdiği için böyle yumuşaklığın yerinde olmadığı konusunda 
uyarmıştır. Eğer onlar kendilerine izin verilmediği halde savaştan 
geri kalmış olsalardı, o zaman iman ettikleri iddiasının yalan olduğu 
ortaya çıkmış olacaktı. 

46. Bu ayet, İslam’la, küffar arasındaki savaşın, gerçek bir mü¬ 

minle bir münafığın ayrımını sağlayan ölçü olduğunu göstermekte¬ 
dir. Bu savaşta tüm kalbiyle İslam'ı destekleyen tüm enerji ve kay¬ 
naklarını onun zafere ulaşması için harcayan ve bu amaç uğrunda 

hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan kimse gerçek bir mümindir. Bu¬ 
nun tam aksine, bu savaşta İslam’ı desteklemekte tereddüt eden ve 
küfrün zafere ulaşması gibi bir tehditle karşı karşıya bulunduğunda 

bu uğurda fedakarlıklar yapmaktan kaçman bir kimse ise münafık¬ 

tır. Çünkü böyle bir tutum, o kimsenin kalbinde iman olmadığının 
apaçık delilidir. 

47. Allah onlan durdurmuştur, çünkü onların, hiçbir samimi ni¬ 

yetleri olmaksızın istemeye istemeye savaşa katılmalarından hoş¬ 

nut olmamıştır. Onlann İslam uğurunda fedakarlık yapmak gibi bir 
niyetleri olmadığı halde onlar, müslümanlann dininden kurtulmak 
veya karışıklık yaratmak amacıyla istemeye istemeye savaşa katıl¬ 
mış olsalardı, bu, bir sonraki ayetle de (48) açıkça belirtildiği gibi çok 
kötü bir sonuca yol açabilirdi. 
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47 Sizinle birlikte çıksalardı, size 'kötülük ve zarardan' başka bir şey 
ilave etmez ve aranıza mutlaka fitne sokmak üzere içinizde çaba yürütür¬ 

lerdi. İçinizde onlara 'haber taşıyanlar' vardır. Allah, zulme sapanları bi¬ 

lir. 
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48 Andolsun, daha önce onlar fitne aramışlardı. Ve sana karşı birta¬ 
kım işler çevirmişlerdi. Sonunda onlar, istemedikleri halde hak £ eldi ve 
Allah’ın emri ortaya çıkıp-üstünlük sağladı. 

49 Onlardan bir kısmı: "Bana izin ver ve beni fitneye katma',48der. Ha¬ 
berin olsun, onlar fitnenin (ta) içine düşmüşlerdir.19 Hiç şüphesiz cehen¬ 
nem, o küfre sapanlan mutlaka çepeçevre kuşatıcıdır.30 

50 Sana iyilik dokunursa, bu onları fenalaştınr, sana bir musibet isa¬ 
bet edince ise: "Biz önceden tedbirimizi almıştık" derler ve sevinç içinde 
dönüp giderler. 

51 De ki: "Allah’ın bizim için yazdıkları dışında, bize kesinlikle hiç 
bir şey isabet etmez. O bizim mevlamızdır. Ve mü’minler yalnızca Al¬ 
lah’a tevekkül etmelidirler."01 

52 De ki: "Siz bizim için iki güzellikten (şehidlik veya zaferden) biri¬ 
nin dışında başkasını mı beklemektesiniz?32 Oysa biz de, Allah’ın ya 
kendi katından veya bizim elimizle size bir azab dokunduracağını bek¬ 
lemekteyiz. Öyleyse siz bekleyedurun, kuşkusuz biz de sizlerle birlikte 
bekleyenleriz." 

AÇIKLAMA 

48. Hz. Peygamberden (s.a) şu veya bu bahaneyi öne sürerek geri¬ 
de kalmak için izin isteyen münafıklar o denli küstah idiler ki Allah 
yolunda cihaddan geri kalabilmek için dini veya ahlaki özürler icat 
ediyorlardı. Bunlardan biri de Cedd bin Kays idi ve rivayetlere göre 
Hz. Peygamber e (s.a) gelip şöyle demişti: “Ben güzelliğe hayranım ve 
halkım benim kadınlara karşı ne denli zayıf olduğumu bilir. Bu ne¬ 
denle Romalı kadınların beni günaha saptıracağını düşünerek sava¬ 
şa gitmekten korkuyorum. İşte bu yüzden ".... beni fitneye düşür¬ 
me". 

49. İzin istedikleri halde, onlar zaten yalan söyleme, iki yüzlülük ve 
münafıklık fitnesine düşmüşlerdi. Cihaddan kaçınmak için fitneye 
düşmeme özrünü öne sürdüklerinde, dindar ve takva sahibi insan¬ 
lar olarak kabul edileceklerini düşünerek kendilerini aldatıyorlardı. 
Oysa gerçekten onlar, İslam’la küfür arasındaki savaştan kaçarak 
en büyük fitneye düşüyorlardı. 

50. Yani. "Böyle bir dindarlık gösterisi onlan cehennemden kurta- 

ramamıştır; hatta tam tersine bu yaptıkları, cehennemin onlan çe¬ 
peçevre kuşatmasına neden olacaktır." 

51. Bu bölümde, biri sadece dünya hayatı için yaşayan diğeri ise 
Allah için yaşayan iki adamın tutumlan arasındaki sınır belirlen¬ 
mektedir. Bu dünya için yaşayan adam ne yaparsa sadece kendisini 
tatmin etmek için yapar. Dünyevi bir amaca ulaştığında sevinir, el¬ 
de edemediğinde ise üzülür. Bunun yanısıra başarısı için sadece 
kendi maddi kaynaklarına güvenip dayanır. Eğer bu kaynaklar elve- 
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rişli ise cesurdur, fakat bunlar elverişli değilse, o zaman cesaretini 
kaybeder. 

Bunun tam aksine Allah için yaşayan bir adam her ne yaparsa Al¬ 
lah'ı hoşnut etmek için yapar ve ne kendi güçlerine, ne de maddi kay¬ 
naklarına güvenmeyip sadece O na güvenir. Bu nedenle ne Allah yo¬ 
lunda kazandığı başarıdan gurur duyup coşar, ne de başarısızlığa 
uğradığında cesaretini kaybedip üzülür. Çünkü o, her iki durumun¬ 
da Allah'ın iradesinin bir sonucu olduğunu bilir. Bu nedenle o ne fe¬ 
laketler sonucu ümit ve cesaretini yitirir, ne de başarılar sonucu gu¬ 
rura kapılır. Çünkü o, zenginliğin de fakirliğin de Allah katından ol¬ 
duğuna ve her ikisinin de birer imtahan olduğuna inanır. Bu neden¬ 
le onun tek kaygısı, bu imtihandan başarılı çıkabilmek için elinden 
geleni yapmasıdır. Aynca, onun önünde dünyevi gayeler bulunma¬ 
dığı için, başan veya başarısızlığı bu tür gayelere göre de değerlen¬ 
dirmez. Bunun aksine, onun tek gayesi malını ve camnı Allah yolun¬ 
da feda etmektir. Başan veya başarısızlığı, bu görevin yerine getirilip 
getirilmemesi ölçüsüne göre değerlendirir. Eğer o. bu görevi yerine 
getirmek için elinden geleni yaptığına kani olursa, dünyevi açıdan 
hiçbir şey elde edememiş de olsa, Allah'ın lütfü ile başanya ulaştığı¬ 
na inanır. Çünkü o, uğrunda canını ve malını harcadığı Allah'ın ça¬ 
balarını karşılıksız bırakmıyacağına inanır. O, sadece maddi kay¬ 
naklara güvenip dayanmadığı için bunlar elverişsiz şartlarda bile , 
dünya için yaşayanların sadece elverişli şartlarda gösterebilecekleri 
bir şevk ve sabırla görevini yapmaya devam eder. İşte bu nedenle Al¬ 
lah, Hz. Peygamber den (s.a) münafıklara şöyle demesini istiyor: 
"Meselelere karşı takındığımız tavır açsından sizinle bizim aramızda 
temel bir fark var. Biz iyinin de kötünün de Allah'tan olduğuna ina¬ 
nıyoruz. Bu nedenle görünür sonuçlar bizi ne üzüyor ne de sevindiri¬ 
yor. Bunun yanısıra biz işlerimizde Allah a güvenip dayanıyoruz, siz 
ise maddi kaynaklarınıza. Bu nedenle biz herhalükarda mutmain ve 

sevinçliyiz." 
52. Bu, her zaman olduğu gibi, İslam'la küfür arasındaki savaşta 

hiçbir rol almayan. Peygamber (s.a) ve ashabı Tebûk'ten muzaffer 
olarak mı dönecekler, yoksa güçlü Roma ordusu tarafından tama¬ 
men yok mu edilecekler diye, savaşı uzaktan akıllıca'' izleyen kiniş¬ 
lere verilen cevaptır. Onlara bekledikleri her iki sonucun da müslü- 
manlar için hayırlı olacağı söylenmektedir. Çünkü zaferi kazanırlar¬ 
sa tabii bu hayırlı bir sonuçtur. Fakat eğer Allah yolunda öldürülür¬ 
seler bile, dünyevi açıdan olmasa da bu, onlar açısından bir başan 
olacaktır. Çünkü müslümanın değer ölçüsü münafıklann ve ben¬ 
zerlerinin değer ölçüsünden farklıdır. Bir mümin canını ve malını Al¬ 
lah yolunda feda ederse, bunu, bir ülkeyi fethetmede veya bir hükü¬ 
met kurmada zafere ulaşmasa bile büyük bir başan olarak kabul 
eder. Onun tek ölçüsü (sonuç dünyevi açıdan bir hiç de olsa) bede¬ 
nin ve ruhunun, zihninin ve gönlünün tüm güçlerini Allah'ın kelime¬ 
sini yüceltmek için harcayıp harcamadığıdır. 
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53 De ki: "İsteyerek ya da istemiyerek infak edin;33 sizden kesin ola¬ 
rak kabul edilmeyecektir. Çünkü siz bir fasıklar topluluğu oldunuz." 

54 İnfak ettiklerinin kendilerinden kabulünü engelleyen şey, Allah'ı 
ve Resulünü tanımamaları, namaza ancak isteksizce gelmeleri ve hoşla¬ 
rına gitmiyorken infak etmeleridir. 

55 Şu halde onların malları ve çocukları seni imrendirmesin; Allah 
bunlarla ancak onları dünya hayatında51 azablandırmak ve canlarının 
onlar küfür içindeyken zorlukla çıkmasını ister.55 

56 Gerçekten sizden olduklarına dair Allah adına yemin ederler. Oy¬ 

sa onlar sizden değildirler. Ancak onlar ödleri kopan bir topluluktur. 

AÇIKLAMA 

53. 53. ayet, cihaddan geri kalmak için izin isteyen, fakat aynı za¬ 

manda nifaklarını gizlemek için bir takım maddi katkılarda bulun- 
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mak isteyen münafıklara sert bir uyandır. Onlar: "Bizi askeri hiz¬ 
metten muaf tut. çünkü bunu yapamayız. Fakat maddi yardımda 
bulunmaya hazınz demişlerdi. Buna karşılık Allah şöyle demekte¬ 

dir: "Ne verirseniz verin, verdiğiniz kabul edilmeyecektir..." 

54. "Allah bunlarla onlara bu dünya hayalında azap etmeyi isti¬ 
yor." Çünkü onlar, çocuklanna ve mallarına karşı, münafık olmala- 
nna sebep teşkil eden büyük bir sevgi besliyorlar. Bu da onlann İs¬ 
lam toplumunda gözden düşmelerine neden olmaktadır. Sonuç ola¬ 
rak onlar İslam devletinde, Islam-öncesi dönemde sahip oldukları 
saygınlık, şöhret ve prestijlerini kaybedeceklerdir. Bunun aksine 
imanlarında samimi olduklarını ispatlayan müslüman köleler, köle 
çocukları, çiftçiler ve çobanlar bile bu yeni sistemde şeref kazana¬ 

caklar ve dünyayı sevdikleri için imandan kaçınan ileri gelen liderler 

ise şöhret, şan ve şereflerini kaybedeceklerdir. 

Yukarıdaki durumu açıklığa kavuşturmak için Hz. Ömer'in (r.a) 

hilaft ti zamanında meydana gelen bir olayı burada analım. Bir kere¬ 
sinde içlerinde Süheyl bin Amr ve Haris bin Hişam'ın da bulunduğu 

bir grup Kureyşli lider. Halife Ömer'i (r.a) görmeye gitmiş ve onun ya¬ 
nında yerlerini almışlardı. Bundan kısa bir süre sonra muhacirler ve 
ensardan mütevazi niteliklere sahip bir kaç kişi geldi. Halife, Ku¬ 
reyşli liderlerden bu mütevazi insanlara yer vermelerini istedi ve on¬ 
ları yamna oturttu. Bu olay birkaç kez tekrarlandı, nihayet Kureyşli 
liderler mecliste en uç köşeye dek uzaklaştılar. Dışan çıktıklarında 
Haris bin Hişam: "Gördünüz, bize karşı bugün nasıl alçaltıcı bir dav¬ 
ranışta bulunuldu" dedi. Süheyl bin Amr ona söyle cevap verdi: "Bu 
Ömer'in hatası değil, bizim kendi hatamız. İslam'a çağrıldığımızda 

biz ondan yüz çevirdik fakat bu mütevazi insanlar onu kabul ettiler 
ve onun uğurunda fedakarlıklar yaptılar." Daha sonra ikisi de mecli¬ 
se geri döndüler ve şöyle dediler: “Bugün sizin davranışınızı gördük 
ve bunun kendi eksikliğimizden kaynaklandığını hissediyoruz. Fa¬ 

kat bize eski eksikliklerimizi kapatabileceğimiz bir yol gösterin." Ha¬ 
life hiçbir cevap vermeksizin Roma sınırına doğru işaret etti. Bu, 
saygınlıklarını tekrar kazanmanın tek yolunun, orada cihad ederek 
mallarını ve canlarını feda etmek olduğu anlamına geliyordu. 

55. "Allah onlann. kafir olarak canlarının çıkmasını istiyor." Çün¬ 
kü kalplerindeki nifak, onlann ölünceye dek samimi bir imana sahip 
olmalanna izin vermez. Bu nedenle onlar, bu dünyadaki ahlaki ve 
ruhi hayatlannı mahvettikten sonra kafir olarak hayattan aynlırlar. 
Bu da onlann ahiret hayatını helak eder. 



238 TEFHİMU'L KUR1 AN 9 / Tövbe Suresi 

® ö 

57 Eğer onlar bir sığmak ya da (kalacak) mağaralar veya girebilecekle¬ 

ri bir yer bulsalardı, hızla oraya yönelip koşarlardı.06 

58 Onlardan sadakalar konusunda seni yadırgayacaklar vardır. On¬ 
dan kendilerine verilirse hoşlanırlar, ondan kendilerine verilmediği za¬ 
man da bu sefer gazablanırlar.07 

AÇIKLAMA 

56. Çoğu yaşlı ve zengin olan Medine'li münafıkların durumu işte 
böyleydi. Ibn Kesir in el-Bidayc ve'n-Nihaye'sinde yeralan münafıkla¬ 
rın listesinden, içlerinden sadece bir tanesinin genç ve fakir olduğu¬ 

nu öğreniyoruz. Bu insanların Medine’de çok mallan ve parlak bir ti¬ 
caret hayatlan vardı. Sadece dünyayı düşünen insanlardı ve tecrü¬ 
beleri de onlara çıkarlanna göre hareket etmelerini öğretmişti; fakat 
kişisel çıkarlan onlan bir ikileme itiyordu. İslam Medine'ye ulaştı¬ 
ğında ve büyük bir çoğunluk samimiyet ve şevkle İslam'ı kabul etti¬ 
ğinde, bu insanlar kendilerini çok tedirgin bir durumda hissetiler. 

İslam'ı açıkça reddedemezlerdi, çünkü halkın çoğunluğu, hatta 

kendi kızlan ve oğullan İslam‘aı gönülden bağlıydılar. Eğer kafir ola¬ 
rak kalsalar saygınlık, makam ve şereflerini kaybedebilirler veya 

kendi ev halklanndan olan müslümanlann isyanı ile karşı karşıya 
kalabilirlerdi. Diğer taraftan eğer samimi olarak Islâm'ı kabul etse¬ 
ler, o zaman da sadece Arabistan'ın tümüyle değil, bütün çevre mil¬ 

let ve imparatorluklarla savaş etme tehlikesi ile karşı karşıya kala¬ 
caklardı. Herşeyin ötesinde, kişisel çıkarlan gözlerini o denli körelt¬ 
mişti ki, meseleyi, tek başına bile her tür fedakarlığa değecek olan 

doğruluk ve gerçek yönünden ele almıyorlardı. Bu nedenle, mevkile¬ 
rini, mal ve ticaretlerini korumak için dışardan İslam'ı kabul etmiş 
görünmeye ve İslam’a samimi bağlılığın gerektireceği zorluk ve ka¬ 
yıplardan kaçınmak içinde ikiyüzlü bir tavır takınmaya karar verdi¬ 
ler. 
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Bu ayet (57) münafıkların yaşadığı ikilemi anlatmaktadır: "Bu in¬ 
sanlar sizin gibi müslüman olduklanna yemin etmelerine rağmen 
gerçek müslüman değildirler. Onlar sadece açıktan reddettiklerinde 
karşılaşacakları kayıplardan korktukları için. İslam'ı kabul ettikle¬ 
rini söylerler. Medine'de gayn müslimler olarak kalmayı da istemez¬ 
ler, çünkü bu durumda sahip oldukları yüksek mevkileri kaybedebi¬ 
lirler ve hatta eşleri ve çocukları ile bağlarını yitirebilirler. Medi¬ 
ne'den göç etmeye karar verdiklerinde ise mallarını ve ticaretlerini 
geride bırakmak zorunda kalırlar. Onlar bu fedakarlıklara hazır de¬ 
ğildirler, çünkü "küfre" bile samimi bir bağlılıkları yoktur. Bu neden¬ 
le onlar şartlar zorladığı için Medine'de kalıyorlar. Bu münafıklar 
namazı kılarlar, fakat bunu zorla yaptınlan bir iş olarak kabul eder¬ 
ler ve zekatlarını sanki bir ceza imiş gibi öderler, çünkü gönülleri 
bunlara tam olarak yatmaz. Bu "belalar "ın yanısıra bir de onlardan 
her an canlarını ve mallarını feda etmeye, cihada gitmeye ve şu veya 

bu düşmanla savaşmaya hazır olmaları istenmektedir. Onlar bu 
"belalar" dan o denli korkuyorlar ki, bunlardan kurtulmak için, ken¬ 
dilerini bu felaketlerden koruyacağını tahmin ettikleri her deliğe gi¬ 

rip saklanmak istiyorlar. 
57. Burada bahsedilen kimseler, kendilerine hakettikleri payın ve¬ 

rilmediğini düşünerek her zekat dağıtımında rahatsız olan münafık¬ 

lardır. Onlar her seferinde Hz. Peygamber i (s.a) adaletsiz bir dağıtım 
yapmakla suçlarlardı. Bu olay, mal varlığı belirli bir sının aşan her 
müslümana zekat vermesi farz kılındığında meydana gelmiştir. 
Müslümanlar sahip olduklan tanmsal ürünlerden, hayvanlardan, 
ticari mallardan, ocaklardan çıkanlan madenlerden, altın ve gü¬ 
müşten %2.5'tan %20'ye kadar değişen oranlarda zekat vermeliydi¬ 
ler. Bu zekatlann tümü de sistematik bir şekilde bir merkeze topla¬ 
nıp oradan harcanmaktaydı. 

Bunun sonucunda bir tek şahsın, yani Hz. Peygamber in (s.a) 

elinde tüm Arabistan'da hiç eşine rastlanmayan miktarda çok servet 
toplanıyordu. Doğal olarak materyalistler bu mallara açgözlülükle 
bakıyorlar ve bu servetten mümkün olduğunca çok pay almak isti¬ 

yorlardı. Fakat onlann bu açgözlülükleri tatmin edilmiyordu, çünkü 
zekat fonundan kullanmayı kendi şahsına ve akrabalanna yasakla¬ 
yan Hz. Peygamber in (s.a), hak etmeyen kimselere zekattan pay ver¬ 

mesi beklenemezdi..Bu nedenle münafıklar, Hz. Peygamber i (s.a) 
toplanan zekatlan adaletsizce dağıttığı için değil, kendilerinin zekat¬ 
tan hak etmedikleri birşeyi almalarına engel olduğu için suçluyor¬ 
lardı. Fakat bu asıl şikayetlerini gizliyorlar ve Hz. Peygamber in (s.a) 
toplanan zekatlann dağıtımında adaletsizlik yaptığım ve taraf tuttu¬ 
ğunu söylüyorlardı. 
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59 Eğer onlar, Allah'ın ve Resulünün verdiklerine hoşnut olsalardı58 
ve: ''Bize Allah yeter; Allah pek yakında bize fazlından59 verecek, O'nun 

Resulü de. Biz gerçekten ancak Allah’a rağbet edenleriz"60 deselerdi 

(ya)!.. 
60 Sadakalar, -Allah'tan bir farz olarak -yalnızca fakirler,61 düşkün¬ 

ler,62 (zekât) işinde görevli olanlar,63 kalblcri ısındırılacaklar,6^ köle¬ 
ler,65 borçlular,66 Allah yolunda (olanlar)67 ve yolda kalmış(lar)68 içindir. 

Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. 

AÇIKLAMA 

58. Yani eğer Hz. Peygamber in (s.a) kendilerine ganimetlerden 

verdiği pay ile. Allah'ın fazlından kazandıklan ve Allah ın onlara lüt¬ 
fettiği servetle yetinselerdi. bu kendileri için daha iyi olurdu. 

59. Eğer onlar "Allah bize yeter, yakında Allah da bize bol lütfun- 
dan verecek" diyerek böyle bir tavır takmsalardı kendileri için daha 

iyi olurdu. Çünkü onların, zekatın yanısıra devlet hâzinesine giren 
servetten hakettikleri payı, daha önceden olduğu gibi alacaklarını 
bilmeleri gerekirdi. 

60. "Biz sadece Allah'a rağbet ederiz": "Biz ilgi ve dikkatimizi dün- 
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yaya ve onun değersiz faydalarına değil. Allah a ve O nun lüıfuna yö¬ 
neltiriz ve sadece O nun dileklerini yapmak isteriz. Beklenti ve ümit¬ 
lerimizi Ona bağlarız ve O nun bize lutfettiğivle yetinir razı olu¬ 

ruz." 

61. Arapçada "fukara” kelimesi, hayati ihtiyaçları için başkalarına 
bağımlı olan herkesi içerir. Arapça "fukara” kelimesi, fiziksel bir sa¬ 
katlık. yaşlılık nedeniyle veya geçici olarak fakir düşmüş kimseler, 
ya da işsizler, yetimler, dullar gibi yardım edildiğinde kendi kendile¬ 
rini idare edebilecek hale gelen fakirler için kullanılan genel bir te¬ 

rimdir. 

62. Arapçada" " kelimesi, genelde fakirlerden daha büyük 
bir sefalet içinde bulunan kimseler için kullanılır. Hz. Peygamber 
(s.a) müslümanlan. özellikle bu tür insanlara, yani hayatlarını sür¬ 

dürecek ihtiyaçlarını karşılayamayan, çok zor şartlar içinde bulu¬ 
nan. fakat hiç kimseden hiçbir sev islemeyen ve dışardan bakıldığın¬ 

da ihtiyaç sahibi olduğu anlaşılmayan kimselere vardım etmeleri 
için teşvik etmiştir. Bir hadise göre. Gerçek miskin, kendisini geçin¬ 
direcek zenginliğe sahip olmayan ve halkça hali bilinmediği için sa¬ 
daka verilmeyen, kendisi de kalkıp sadaka istemeyen kimsedir. (Sa- 

hihayn) Kısacası miskin, fakir düşmüş saygın bir kimsedir. 

63. ...onlar üzerinde çalışan memurlara... ', fakir veya muhtaç ol¬ 
sun veya olmasın zekat toplayan, toplanmasına gözcülük eden, he¬ 

sap tutan ve dağıtılmasına yardım eden kimselerdir. Bu memurlann 
ücreti zekat fonundan ödenir. Aynea bunu Onlann mallarından bir 
miktar sadaka al ayetiyle birlikte düşünürsek, bu işlerin İslam dev¬ 

letinin görevleri arasında olduğunu anlarız. Bu bağlamda. Hz. Pey¬ 
gamber in (s.a) toplanılan zekattan pay almayı kendisine ve akraba¬ 
larına (Beni Hasim) haram kıldığına dikkat edilmelidir. Bu nedenle o 

hiçbir zaman toplama ve dağıtma görevi nedeniyle zekattan pay al¬ 
mamıştır. Beni Hasim e mensup diğer kimselere gelince, onlann da 
lııcbır ücret almaksızın bu hizmete katılmalarına izin verilmiştir, ak¬ 

si takdirde onlara bu hizmet de haramdır. Diğer taraftan eğer mal 
varlıklan belirlenen sınırlan aşarsa Beni Haşim ailesinin de zekat 

vermesi zorunluydu. Fakat hangi şartlar altında olurlarsa olsunlar, 
onların başkalanndan toplanan zekattan pay almaları haramdı. 

Bununla birlikle, kendi aileleri içinden toplanan zekattan pay 
alıp aiamayacaklan konusunda görüş ayrılığı vardır. İmam Ebu Yu¬ 
suf. fakir, miskin ve yolcu olduklarında bu zekaü kabul edebilecek¬ 
lerini söyler, fakat fakihlerin çoğu bunun da haram olduğu görüşün¬ 

dedirler. 
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64. Zekatın bir kısmı da. onun İslam'a kazanmak artıcıyla, İslam'a 
karşı faaliyetlerde bulunanlara kafirlerin tarafında bulunup müslü- 
manlara yardım edebilecek türde kimselere veya kendilerine maddi 

yardım yapılmadığı takdirde küfre döneceğinden korkulan yeni 

müslümanlara (Müellefe-i Kuîup) verilebilir. Bu tür insanlara onlan 
İslam’a kazanmak veya boyun eğdirmek ya da en azından onlan za- 

rarsız düşmanlar haline getirmek için maaş bağlamak veya bir mik¬ 
tar para vermek caizdir. Ganimetlerin ve diğer gelirlerin bir kısmı, 
gerekirse zekatın da bir kısmı bu insanlara harcanabilir. Böyle du¬ 
rumlarda muhtaç, fakir veya yolcu olup olmama şartlan dikkate 
alınmaz, hatta zekat almayacak denli zengin olanlara dahi pay veri¬ 
lebilir. 

Hz. Peygamber in (s.a) yaşadığı dönemde "kableri ısındırılacak - 
lar" adı altında bazı kimselere, harcamalar yapıldığı konusunda gö¬ 
rüş birliği vardır, fakat onun ölümünden sonra bu harcamalann 

kaldınkp kaldınlmadığı konusunda ihtilaf vardır. İmam Ebu Hanife 
ve taraftarlanna göre bu uygulama Halife Ömer (r.a) zamanında kal- 
dınlmıştır ve "şimdi bu ad altında bir harcama yapmak caiz değildir." 
İmam Şafii, kafirlere değil, günahkar müslümanlara bu başlık altın¬ 

da zekattan pay verilebileceğini söyler. Diğer fakihler ise bu tür har¬ 
camalann bugün de ihtiyaç duyulduğunda caiz olduğu görüşünde¬ 
dirler. 

Hanefiler görüşlerini, Hz. Peygamber in (s.a) ölümünden sonra 
meydana gelen bir olaya dayandınrlar. Uy ey ne bin Hısm ve Akra' bin 
Habis, Hz. Ebu Bekir'e gelip kendilerine bir parça toprak vermesini 
istediler. O da bunun için yazılı bir emir verdi. Onlarda bu emrin 
onaylanması için bazı sahabelerin şahitliğine başvuruyorlardı. Fa¬ 
kat bu kağıdı Hz. Ömer'e (r.a) götürdüklerinde o, kağıdı onlann göz¬ 
leri önünde yırtıp şöyle dedi: "Evet, o dönemde İslam zayıf olduğu 
için Peygamber (s.a) kaîblerinizi İslam'a ısındırmak üzere size bir- 

şeyler veriyordu. Fakat şimdi İslam güçlendi ve sizin gibi insanlara 
ihtiyacı yok." Bunun üzerine onlar Hz. Ebu Bekir'e gidip "Halife sen 
misin, yoksa Ömer mi?" diye şikayet ettiler. Fakat Hz. Ebu Bekir bu 
şikayeti dikkate almadı ve sahabeden hiçbiri de Hz. Ömer'in görüşü¬ 

ne karşı çıkmadı. Hanefiler bu olaydan, Allah'ın lütfü ile müslüman- 
lann gücü ve sayısı arttığında ve artık böyle insanların yardımına ih¬ 

tiyaç kalmadığında, bu harcamalara izin verilmesinin nedeninin de 

ortadan kalkmış olduğu sonucunu çıkardılar. Onlara göre, bu ne¬ 
denle sahabeler icmaen bu uygulamayı tamamıyla kaldırmışlar¬ 
dır. 

İmam Şafii, Hz. Peygamber in (s.a) zekattan kafirlere bu başlık al- 
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tında harcama yaptığını gösteren hiçbir delil olmadığını söyler. Ona 
göre hadislerde değinilen tüm olaylar, kafirlerin kalblerini İslam'a 
ısındırmak için yapılan tüm harcamaların zekat fonundan değil, sa¬ 

vaş ganimetlerinden yapıldığını göstermektedir. 

Bence kalpleri İslam'a ısındırmak için yapılan harcama uygula¬ 
masının kıyamet gününe dek kaldırıldığını gösteren hiçbir delil yok¬ 

tur. Hz. Ömer'in davranışının tamamen doğru olduğunda da şüphe 
yoktur. Çünkü İslam devleti bu tür bir harcamayı gerekli görmediği 

zaman ve durumda. İslam dini, "kalbleri ısındırmak" adı altında bir 
harcama yapmayı zorunlu kılmaz. Diğer taraftan, ne zaman böyle 
bir ihtiyaç doğsa İslam devletinin bu tür bir harcama yapma yetkisi 

vardır, çünkü Allah bunun için belirli bir pay ayırmıştır. Hz. Ömer 
(r.a) ve diğer sahabeler sadece, o dönemde şartlar gerektirmediği için 
bu tür bir harcamaya ihtiyaç olmadığı konusunda görüş birliğine 
varmışlardır. Bu olaydan, Kur an ın belirli şartlarda İslam’ın hayrı 

için izin verdiği bir harcamayı, sahabelerin tamamen ortadan kaldır¬ 
dıkları sonucu çıkarılamaz. 

İmam Şafii'nin görüşüne gelince, bu harcamalar başka kaynak¬ 

lardan karşılanabildiği sürece zekattan bunlara pay ayırmanın caiz 
olmadığı noktasında isabetli bir görüştür. Fakat bu tür harcamala¬ 
rın zekattan karşılanması gibi bir ihtiyaç doğduğunda, bu bakımdan 
günahkar müslümanlarla kafirler arasında bir ayırım yapmanın 
hiçbir anlamı ve sebebi yoktur. Çünkü Kur an payı, alan kişilerin 
imam için değil, İslam’ın o insanların kalbinin kazanılmasına ihtiya¬ 
cı olduğu ve bu da ancak onlara bir miktar servet verilerek başanla- 
bildiği için ayırmıştır. O halde Kuran, müminlerin imamına gerekli 
yer ve zamanda bu amaca ulaşmak için zekatın bir kısmını harcama 
yetkisi verir. Hz. Peygamber'in (s.a) bu amaçla kafirlere hiçbir zekat¬ 
tan pay vermemiş olması böyle yapmanın haram olduğu anlamına 
gelmez. O zekat fonundan harcama yapmamıştır, çünkü diğer fon¬ 
larda yeteri kadar para mevcuttu. Eğer zekat fonundan kafirlere ver¬ 
mek caiz olmasaydı, o zaman Peygamber (s.a) bunu açıkça yasaklar¬ 

dı. 

65. Zekatın bir kısmı da köleleri özgürlüğe kavuşturmak için iki 
şekilde sarfedilebilir. Birincisi, efendisi ile belirli bir miktar para 

ödendiğinde özgür kalmak üzere anlaşma yapan kölenin bu parayı 

ödemesine yardımcı olunabilir. İkincisi ise İslam devleti kölenin öz¬ 
gürlüğünü satın alıp, daha sonra onu serbest bırakabilir. Birinci yol 
hakkında görüş birliği (icma) vardır, fakat ikinci yol hakkında ihtilaf 
vardır. Hz. Ali, Said bin Cübeyr, Leys, Sevil, İbrahim Nehai gibi, 
Şa'bi, Muhammed bin Şirin, Haneliler ve Şafiiler bunun caiz olmadı- 
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ğını söylerler, lbni Abbas, Haşan Basri, Malik. Ahmed ve Ebu Sevr 
ise bu harcamanın caiz olduğu görüşündedirler. 

66. Para kazansın veya kazanmasın, gerçek anlamıyla miskin ol¬ 
sun veya olmasın tüm borçlarım kendi servetinden ödendiğinde fa¬ 
kir düşecek olan borçlulara da zekat fonundan yardım yapılabilir. 

Bazı fakihlere göre, zekattan yardım yapılamayacak tek borçlu, 
müsrif kimse veya haram işlerde para harcayarak borca giren kim¬ 
sedir. Bu tür kimseler ancak tevbe ettiklerinde yardım yapılabilir. 

67. "Allah yolu". Allah ı hoşnut eden tüm iyi amelleri kasteden çok 
genel bir terimdir. İşte bu nedenle bazı fakihler, zekat fonunun her 

tür iyi iş kullanabileceği görüşündedirler. Fakat gerçek şu ki burada 
'Allah yolu" terimi Allah yolunda cihad, yani küfre dayalı tüm sis¬ 
temleri yıkıp yerlerine Islami sistemi kurmak anlamındadır. Önceki 

alimler de bu görüştedirler. O halde zekat fonu, yapılan askeri sefer¬ 
lerin giderlerini karşılamakta veya askerlerin kişisel ihtiyaçlarım 
karşılamada başkalarının yardımına muhtaç olup olmaması gözö- 
nünde alınmaksızın cihadda gerekli olan silah, teçhizat, ulaşım 
araçları ve diğer ihtiyaçlar için harcanabilir. Aynı şekilde, tüm za¬ 
man ve enerjilerini cihad için sarfedenlere geçici bir süre için veya 
sürekli bir maddi yardım yapılabilir. 

Evvelki alimler genellikle cihad yerine, "kıtal 'le eş anlamlı bir keli¬ 

me olan "gazve"yi kullandıkları için burada "Allah yolu " tabiri ile ilgili 
bir yanlış anlama ortaya çıkmıştır. Buradan yola çıkarak onlar, ze¬ 
katın sadece "kıtal" için harcanabileceği sonucuna varmışlardır. Fa¬ 

kat Allah yolunda cihad, Allah yolunda kıtal etmekten (savaşmak¬ 
tan) çok daha geniş bir terimdir. Cihad, küfür kelimesinin alçaltılıp 
Allah’ın kelimesini yüceltmek (ilay-ı kelimetullah) ve Islami hayat 
tarz’nı kurmak için harcanan tüm çabalan içeren bir terimdir Bu 
çab< lar ister ilk etapta Allah'ın mesajını tebliğ etmek şeklinde, isıer- 
se son aşamada savaşmak şeklinde olsun farketmez. 

68. Kendi vatanında iken yardıma muhtaç değilse bile yolculara 
zekattan pay verilebilir. 

Bazı Fakihler sadece, günah işlemek amacıyla yola çıkmamış bir 
yolcuya zekat fonundan yardım yapılabileceği görüşündedirler. Fa¬ 

kat Kur an da ve hadislerde bunu kasteden hiçbir şart ve sınırlama 
yer almamıştır. Bunun yanışına, İslam’ın temel ilkelerinden, muhtaç 
bir kimsenin günahlarının, bizi ona yardımdan alıkoymaması ge¬ 

rektiğini öğreniyoruz. Aslında böyle bir yardım, günahkar ve yoldan 
çıkmış kimselerin ıslah olup doğru yola gelmelerini de sağlayabilir. 
Çünkü eğer ihtiyaç içindeyken bir destek görürlerse, onlardan nefis¬ 
lerini temizlemeye yönelmeleri beklenebilir. 
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61 İçlerinden peygamberi incitenler ve: "O (her sözü dinleyen) bir ku¬ 
laktır" diyenler vardır.69 De ki: "O sizin için bir hayrın kulağıdır.70 Al¬ 

lah'a iman eder, müminlere inanıp-güveniı71 ve sizden iman edenler için 
de bir rahmettir. Allah'ın Resulüne eziyet edenler, onlar için acıklı bir 

azab vardır." 
62 Sizi hoşnut kılmak içn Allah'a yemin ederler; oysa mü'min iseler, 

hoşnut kılınmaya Allah ve Resulü daha layıktır. 
63 Bilmiyorlar mı, kim Allah’a ve Resulüne karşı koymaya çalışırsa, 

gerçekten onun için, onda ebedi kalmak üzere cehennem ateşi vardır? İş¬ 

te en büyük aşağılanma budur. 
64 Münafıklar, kalblcrinde olanı kendilerine haber verecek bir sure- 
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nin aleyhlerinde indirilmesinden çekiniyorlar.72 De ki: "Alay edin. Şüp¬ 
hesiz, Allah, kaçınmakta olduklarınızı açığa çıkarandır." 

AÇIKLAMA 

69. Bu, münafıkların Hz. Peygamber e (s.a) yönelttikleri suçlama¬ 
lardan biriydi. Hz. Peygamber (s.a) herkesi dinlediği ve herkesin iste¬ 
diği şeyi söylemesine izin verdiği için onlar bunu hata olarak görür¬ 
ler ve şöyle derlerdi: "O saf bir adam. Herkes ona rahatça yaklaşıp di¬ 
lediğini söyleyebilir, o da hemen her duyduğuna inanıyor!'' O nun 
herkesi dinlemesi aslında iyi birşeydi. Fakat münafıklar fakir ve mü¬ 
tevazı müslümanlann Hz. Peygamberin (s.a) yanına yaklaşmalarını 

engelleyebilmek için, bunu sanki kötü bir özellik imiş gibi yaydılar. 
Münafıklar, bu gerçek müminlerin kendi düzenlerini, kötülüklerini 
ve düşmanca konuşmalarını gidip Hz. Peygamber e (s.a) haber ver¬ 

melerinden hoşlanmıyorlardı. Hz. Peygamber in (s.a) kendileri gibi 
saygın kimseleri değil de, bu fakir ve basit insanları dinleyip onlara 

inanmasına çok kızıyorlardı. 

70. Bu suçlamaya verilen cevap iki noktayı ifade etmektedir. Birin¬ 
cisi: "Gerçi Peygamber (s.a) herşeyi dinler, ama sadece hayırlı ve top¬ 
lum yaranna olan şeyleri dikkate alır. Çünkü o kötü ve günah olan 

şeyleri dinleyen veya bunlan teşvik eden bir kimse değildir. İkincisi: 
Onun sabırla herbirinizi dinlemesi sizin haynnızadır. Aksi takdirde 

sizin Allah yolunda savaştan geri kalabilmek için bahaneler öne sür¬ 
menize izin vermezdi. Eğer o sabırlı olmasaydı sizin sahte iman iddi¬ 
alarınızı ve İslam hakkındaki iki yüzlü dileklerinizi dinlemez ve sizi 
yaptığınız kötülüklerden hesaba çekip Medine'de yaşamanızı im¬ 

kansız hale getirebilirdi. O halde, onun herkesi dinlemesinin sizin 
hayrınıza olduğu apaçık bir gerçektir.'' 

71. Yani, Siz onun herkesi dinlediği konusunda yanılıyorsunuz. 
O sadece gerçek müminlere güvenir. Bu nedenle sizin hakkınızda, 
sadece yalan ve dedikodudan uzak iyi ve güvenilir kimselerin ulaş¬ 
tırdığı haberlere inanır. Onlann sizin hakkınızda söyledikleri şeyler 
doğruydu ve doğru olarak kabul edilmeliydi." 

72. Münafıklar, gizli planlarının Kur anda, kendilerini büyük bir 

hezimete uğratacak şekilde açığa çıkarılacağından korkuyorlardı. 
Gerçi Hz. Muhammed in (s.a) Allah'ın Rasulü olduğuna inanmıyor¬ 
lardı, ama dokuz yıllık tecrübeler onlara, Hz. Peygamber in (s.a) ken¬ 
di gizli sırlarını öğrenebildiği doğaüstü güçlere sahip olduğunu ve 

bunlan Kur an a yerleştirdiğini göstermişti. (Münafıklar Kur an ı, 
Hz. Peygamber in (s.a) yazdığına inanıyorlardı.) 
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65 Onlara sorarsan, andolsun: "Biz dalmış, oyalanıyorduk"73 derler. 

De ki: "Allah ile, O'nun ayetleriyle ve Resulüyle mi alay etmekteydi¬ 

niz? 
66 Özür belirtmeyiniz. Siz, imanınızdan sonra küfre saptınız. Sizden 

bir topluluğu bağışlasak da, bir topluluğunuzu gerçekten suçlu-gü- 

nahkâr olmaları nedeniyle azablandıracağız.74 
67 Münafık erkekler ve münafık kadınlar, bazısı bazısındandır; kö¬ 

tülüğü emrederler, iyilikten alıkoyarlar, ellerini sımsıkı tutarlar.75 Onlar 
Allah'ı unuttular, O da onları unuttu. Şüphesiz, münafıklar fişka sapan- 

lardır. 
68 Allah, erkek münafıklara da, kadın münafıklara da ve (bütün) 

kâfirlere, içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşini vadetti. Bu, onlara 
yeter. Allah onları lanetlcmiştir ve onlar için sürekli bir azab vardır. 



248 TEFHİMU L KUR AN 9 / Tevbe Suresi 

AÇIKLAMA 

73. Burada, Hz. Peygamber (s.a) ve sahabe Tebûk gazvesi için h ı- 

zırlanırken, münafıkların gizli toplantılannda onlarla alay edici 

tarzda yaptıkları konuşmalar kastedilmektedir. Bu şekilde samimi¬ 
yetle ve cihada gitmek için hazırlanan müslümanlann cesaretini kır¬ 
mak istiyorlardı. Bu bağlamda hadislerden bir çok şey öğreniyoruz, 
örneğin, münafıkların dedikodu yapıp eğlenmek için toplandıkları 
bir seferde içlerinden biri şöyle dedi: "Sîzler, Romalıları Araplar gibi 
mi sanıyorsunuz? Yakında kendinizi bu "cesur" adamların ipleriyle 
bağlı bir halde göreceksiniz." Başka biri de şöyle karşılık verdi: "Bağ¬ 
lar herbirinin vücudunu sardıktan sonra yüz kez de sopa yeseler ne 
kadar iyi olur değil mi?" Bir başkası da Hz. Peygamber in (s.a) sefer 
için yaptığı hazırlıkları alaya alarak: Şu adama ve yaptığı hazırlıkla¬ 
ra bir bakın! Suriye'deki ve Roma İmparatorluğundaki kaleleri fethe¬ 

decekmiş" diyordu. 
74. Yani, "Böyle konuşmalardan hoşlanan ve hayatta kendilerine 

göre ciddi bir şey olmadığı için ciddi konularla dahi alay eden soyta¬ 

rılar affedilebilir. Fakat iman ettiklerini söylemelerine rağmen Rasu- 
lü ve onun öğrettiği yolu (dini) gülünç buldukları için bu ciddi konu¬ 

larla kötü niyetle kasten alay eden kimseler de vardır. Bunların ger¬ 

çek amacı, müslümanlan cihada hazırlıktan vazgeçirmek olduğu 
için, bunlar, soytarılar değil, günahkarlardır. Bu nedenle de asla af¬ 

fedilmezler." 
75. Bunlar tüm münafıkların ortak özellikleridir. Hepsi de kötü¬ 

lükle meşgul olur ve iyiye düşmandır. Eğer bir kimse kötülük yap¬ 
maya niyetlense, münafıklar tüm sempati, tavsiye, teşvik, iyi dilek, 
övgü ve onaylarını böyle bir kimseye tahsis ederler. Bu kötülüğün iş¬ 
lenmesinde elbirliği yaparlar, başkalarını da bunda rol almaya ikna 
ederler ve bu işi yapanı her yönden gösterirler. Diğer taraftan eğer bir 
kimse bir iyilik yapmaya niyetlense, bunu duyduklarında şok olur¬ 

lar. çünkü bu kalblerine acı verir, hatta onlar böyle bir işe niyetlenil- 
mesinden bile hoşlanmazlar. Bir kimsenin bu iyiliğe yardımcı olmak 
istediğini gördüklerinde çok rahatsız olurlar ve onu vazgeçirtmek 
için ellerinden geleni yaparlar. Eğer o kimse vazgeçmezse (yardım et¬ 

meyi) başaramamasını dilerler. Tüm münafıkların şu ortak özelliği 

de vardır: Cimri olsun, cömert olsun hiçbir münafık hayırlı bir gaye 
için harcama yapmaz. Servetleri ya biriktirip stoklamak yada kötü 
yollara harcamak içindir. Aslında münafıklar, kötü yollar için cö¬ 
mertçe büyük miktarlarda paralar harcarlar, fakat hayırlı işler için 
zerre kadar bile harcama yapmak istemezler. 
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69 Sizden önceki (münafıklar ve kâfirler) gibi.76 Onlar sizden kuvvet 

bakımından daha güçlü, mal ve çocuklar bakımından daha çoktular. On¬ 

lar kendi paylarıyla yararlanmaya baktılar; siz de, sizden öncekilerin 

kendi paylarıyla yararlanmaya kalkışmaları gibi, kendi paylarınızla ya¬ 

rarlanmaya baktınız ve siz de (dünya ve zevke) dalanlar gibi daldınız. İş¬ 

te onlann dünyada ahirctte bütün yapıp-ettiklcri (amelleri) boşa çıkmış¬ 

tır ve işte onlar kayba uğrayanlardır. 

70 Onlara, kendilerinden öncekilerin77 Nuh, Ad, Semud kavminin, 
İbrahim kavminin, Medyen ahalisinin ve yerle bir olan şehirlerin haberi 

gelmedi mi?78 Onlara peygamberleri apaçık deliller getirmişlerdi. De¬ 

mek ki Allah, onlara zulmediyor değildi, ama onlar kendi nefislerine 

zulmetmektelerdi.79 

71 Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar birbirlerinin velileridirler. 

İyiliğe emreder, kötülükten sakındırırlar, namazı dosdoğru kılarlar, 

zekâtı verirler ve Allah’a ve Resulüne itaat ederler.80 İşte Allah'ın kendi¬ 

lerine rahmet edeceği bunlardır. Şüphesiz, Allah, üstün ve güçlüdür, hü¬ 

küm ve hikmet sahibidir. 
72 Allah, mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara içinde ebedi kalmak 

üzere, altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel mes¬ 

kenler vaadetmiştir. Allah'tan olan hoşnutluk ise en büyüktür. İşte bü¬ 

yük kurtuluş ve mutluluk budur. 

AÇIKLAMA 

76. Bir önceki ayette münafıklardan üçüncü şahıs olarak bahse¬ 

dilmişti. Bu ayette ise onlara direkt olarak (ikinci şahıs) hitap edil¬ 

mektedir. 

77. Münafıklardan yine üçüncü şahıs olarak bahsediliyor. 

78. Bu ifade ile Hz. Lut'un kavminin helak olduğu yerleşim bölge¬ 

sine telmihte bulunuluyor. 

79. "Onlar kendi kendilerine zulmettiler". Çünkü helak oluşların¬ 

dan kendileri sorumlu idi. Allah'ın onlara bir düşmanlığı ve onları 

helak etme gibi bir isteği yoktu. Aslında onlar helak olmalanna yol 

açan hayat tarzım kendileri seçmişlerdi. Oysa Allah, Rasuller gön¬ 

dermek suretiyle onlara düşünme, anlama ve kendilerini düzeltme 

fırsatları vermiş ve hem kurtuluşa, hem de helake götüren yollan 

onlann gözleri önüne sermişti. Fakat onlar gkiişatlannı düzeltmeleri 

için kendilerine verilen fırsatlardan yararlanmadıklan ve kendileri- 
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ni felakete sürükleyen yollan izlemekte ısrar ettikleri için, kasınıl¬ 

maz bir şekilde bekledikleri sona ulaşmışlardır. Bu korkunç son, Al¬ 

lah'ın onlara zulmetmesi nedeniyle değil, bilakis onlann kendi kötü 

amelleri nedeniyle başlanna gelmiştir. 

80. Münafıklarla (67. ayet), gerçek mü'minlerin (71. ayet) özellikle¬ 

ri arasındaki karşıtlık, dış görünüşte İslam'a iman ve itaat bakımın¬ 

dan ikisi arasında benzerlik olmasına rağmen, birbirlerinden tama¬ 

men farklı olduklannı göstermektedir. Farklılık, nhlaklannda. dav¬ 

ranış, alışkanlık, tavır ve düşünce şekiİlerindedir. Bir tarafta, İs¬ 

lam'a inandıklarını söylemekten hiç bıkmayan, fakat samimi imam¬ 

dan yoksun olan ve davranışları inancını yalancı çıkaran münafık¬ 

lar vardır. Bunlar, üstündeki etikette "misk" yazan, fakat içinde hem 

görüntüsünden hem de yaydığı kokudan inek pisliği olduğu her yön¬ 

den, görünüşü, kokusu ve diğer özellikleri ile ispatlanan şişelere 

benzerler. Diğer tarafta ise, içinde misk olan ve misk olduğu her yön¬ 

den, görünüşü, kokusu ve diğer özellikleri ile ispatlanan şişelere 

benzeyen gerçek mü’minîer vardır. Gerçi dıştaki İslam etiketi müna¬ 

fıklarla müslümanlan bir tek İslam toplumu yapar, ama ikiyüzlüle¬ 

rin özellikleri gerçek müslümanlardan o kadar farklıdır ki, bu ikisi 

aslında iki ayn toplum oluşturur. Kadın, erkek münafıklar, benzer 

özelliklere sahip diğer kimselerle birlikte ayn bir toplum oluşturur¬ 

lar. Bunların hepsi Allah tan gafildirler, kötü işlerle meşgul olup, ha¬ 

yırlı işlerden yüzçevirirler ve asla gerçek mü minlerle işbirliği yap¬ 

mazlar; kısacası bunlar birbirlerinin dostudurlar, kendilerini İslam 

toplumundan saymazlar ve kendilerine özgü bir grup oluştururlar. 

Bunlann aksine kadm, erkek, gerçek mü minler bir tek toplum oluş¬ 

tururlar. Hepsi de hayırlı işlerle meşgul olup kötülükten nefret eder¬ 

ler. gece gündüz Allah'ı zikrederler ve O nu anmaksızın geçen bir ha¬ 

yat düşünmezler, Allah yolunda harcarken çok cömerttirler, hiçbir 

şart ve kayıt tanımaksızın Allah'a ve Rasulüne itaat ederler. Bu or¬ 

tak özellikler onları münafıklardan ayırır, onlan tek bir toplum hali¬ 

ne getirir ve birbirinin dostu kılar. 
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73 Ey Peygamber,81 kâfirlerle ve münafıklarla cihad et ve onlara karşı 
sert ve caydırıcı davran.82 Onların barınma yerleri cehennemdir, ne kötü 
bir yataktır o!.. 

74 Allah'a and içiyorlar ki (o küfür sözünü) söylemediler.88 Oysa an- 
dolsun, onlar küfür sözünü söylemişlerdir ve İslamlıklarından sonra 
küfre sapmışlardır ve erişemedikleri bir şeye yeltenmişlerdir.84 Oysa in¬ 
tikama kalkışmalarının, kendilerini Allah'ın ve Resulünün bol ihsanın¬ 
dan zengin kılmasından başka (bir nedeni) yokta.83 Eğer tevbe ederlerse 

kendileri için hayırlı olur, eğer yüz çevirirlerse Allah onlan dünyada da, 
ahirette de acıklı bir azabia azablandırır. Onlar için yeryüzünde bir koru 
yucu-dost ve bir yardımcı yoktur. 

AÇIKLAMA 

81. Buradan itibaren, Tebûk gazvesinden sonra gönderilen üçün¬ 
cü bölüm yer almaktadır. 

82. Bu emir, münafıklara karşı uygulanan politikadaki değişikliği 
belirlemektedir. Bu zamana kadar iki sebep yüzünden onlara yumu¬ 
şak davranılıyordu. Birincisi müslümanlar, harici düşmanların ya- 
nısıra bir de iç çatışma riskini göğüsleyebilecek denli güçlü değiller¬ 
di. İkinci sebep ise, şüphe ve tereddütlere kapılan kimselere iman ve 
inanç sahibi olabilmeleri için gerekli zaman ve mühleti vermekti. 
Fakat artık bir politika değişikliğinin zamanı gelmişti. Tüm Arabis¬ 
tan'a boyun eğdirilmişti ve dış düşmanlarla sert bir çatışma başla- 



Cüz:10 TEFHİMUL KURAN 253 

mak üzereydi. Bu nedenle iç düşmanların, dış düşmanlarla işbirliği 
yapıp müslümanlar için bir iç tehlike oluşturmamaları için yok edil¬ 
meleri gerekiyordu. Ve şimdi onları baskı altına almak mümkündü. 
İkinci sebebe gelince, münafıklara doğm yolu gözleme, düşünme ve 
denemeleri için dokuz yıllık bir süre verilmişti. Onlar da bir ' hayır'’ 
olsaydı bu süreden yararlanırlardı. 

Bu nedenle onlara daha fazla yumuşaklık gösterilmesi için hiçbir 
sebep yoktu, işte bu yüzden Allah müslümanlara, münafıklan kafir¬ 
lerle aynı seviyede tutmalannı, onlara karsı cihada başlamalannı ve 
onlara karşı uyguladıklan yumuşaklık politikasından vazgeçip sert 
ve katı bir politika uygulamalarını emretmektedir. 

Bu bağlamda ayetin müslümanlara. münafıklarla savaşmayı em¬ 
rettiğine dikkat edilmelidir. Burada sadece o zamana dek uygulanan 
yumuşak politikaya bir son verilmesi istenmektedir. Bu ayet müna- 
fıklann artık İslam toplumunun bir parçası ve bölümü olarak kabul 
edilmemesini, onlara yönetimde söz hakkı tanınmamasını ve ikiyüz¬ 
lülüklerini yaymamalan için hiçbir meselede onlara danışılmaması- 
nı emretmektedir. Bu yeni politika, gerçek mü minlerin, münafıkça 
bir davranış ve tulumda bulunan ve herhangi bir şekilde Allah ve Ra- 
sulüne bağlı olmadıklarını ve gerçek müslüman sayamadıklarını 
gösteren herkesi teşhir etmelerini gerektirmektedir. Bu münafıklar¬ 
dan her biri, artık İslam toplumunda şerefli ve saygın bir konuma sa¬ 
hip olmamaları için açıktan eleştirilip uyarılmaktadır. Münafıklar 
toplumsal boykota tabi tutulmalı ve toplumla ilgili istişare meclisle¬ 
rinden uzaklaştınlmalıdırlar, saygın mevki ve memuriyetlerinin ka¬ 
pılan yüzlerine kapanmalı ve topluluklarda onlara hor bakılrr alıdır. 
Kısacası her müslüman davranışlanyla, İslam toplumunda bir mü¬ 
nafığın saygın, şerefli ve güvenilir bir yeri olmayacağını göstermeli¬ 
dir. Bunun yanısıra eğer münafıklardan biri ihanet sucu işlemişse, 
onun suçuna göz yumulamaz ve affedilemez de; tam aksine bir mah¬ 
kemede yargılanıp hakettiği cezayı almalıdır. 

Bu emire, indirildiği dönemde çok acil ihtiyaç vardı. İslam toplu- 
munu düşüş ve gerileyişıen korumak için, birlik ve bütünlüğü tehdit 
eden tüm iç tehlikeler bertaraf edilmeliydi. Çünkü münafıkları ve 
hainleri besleyen, iç düşmanlann onurlu bir şekilde ve güvenle ya¬ 
şamalarına izin veren bir toplum, kaçınılmaz olarak ahlaki çöküşe 
ve nihai yokoîuşa mahkum olur. Münafıklık bir vebadır ve münafık 
da veba mikrobunu taşıyıp etrafa yayan faredir. Bu nedenle ona top¬ 
lum içinde hareket özgürlüğü tanımak, topluluktaki herkesi müna¬ 
fıklık tehlikesiyle karşı karşıya bırakmak demektir. Aynı şekilde bir 
münafığa şerefli ve saygın bir konum vermek, başkalarını da müna¬ 
fıklık ve ihanete teşvik etmek demektir; çünkü bu, toplumda sami¬ 
miyet ve gerçek imanın geçerli değer ölçüsü olmadığını gösterir. Böy¬ 
le bir toplumda bir kimse sadece müslüman olduğunu diliyle söyle¬ 
yip, diğer taraftan ihanet ve ikiyüzlülükle uğraşacağı halde rahatça 
yaşayıp toplumda iyi bir yer edinebilir. Hz. Peygamber de (s.a) aynı 
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şeyi üzülerek ifade etmiştir. "Kim İslam'a aykın bid atler çıkaran 
kimselere saygı gösterip yüceltirse, aslında İslam'ın temel yapısının 
yıkılmasına yardım etmiş olur." 

83. Onların söyledikleri "küfür sözü "nün ne olduğunu kesin bir şe¬ 

kilde bilemiyoruz. Fakat o dönemde münafıkların söyledikleri küfür 
sözlerine değinen birçok hadisler vardır. Mesela, bir münafığın akra¬ 
bası olan genç bir müslümanla konuşurken şöyle dediği rivayet edi¬ 

lir: "Eğer bu adamın (Hz. Muhammed (s.a) bütün söyledikleri doğru 
ise, o zaman biz eşeklerden de beteriz." Başka bir hadiste de Tebûk 
seferi sırasında Hz. Peygamber in (s.a) develerinden biri kaybolup 
müslümanlar onu aramaya çıktıklarında münafıkların bu olayı ala¬ 
ya akp birbirlerine şöyle diyerek eğlendikleri rivayet edilir "(Şu ada- 

111111 peygamberliğine bakın) Gökten haberler alıyor, fakat devesinin 
nerede olduğunu bilmiyor!"". 

84. Burada münafıkların Tebûk seferi sırasında kurdukları tuzak¬ 
lar kastedilmektedir. Dönüş sırasında münafıklar Hz. Peygamber i 
(s.a) geceleyin bir tepe üzerinden geçerken bir çukura itip düşürmeyi 
planladılar. Hz. Peygamber (s.a) bu planı haber aldı ve kendisi Am- 
mar b. Yasir ve Huzeyfe bin Yeman ile kısa yoldan, yani tepelerin üze¬ 

rinden giderken ordunun tepelerin çevresindeki uzun yolu takip et¬ 
mesini emretti. Yolda giderken yüzleri örtülü bir düzine kadar mü¬ 
nafığın kendilerini takip ettiğini gördüler. Bunun üzerine Huzeyfe 

(r.a). develerini uzaklaştırabilmek için onlara doğru ilerledi. Fakat 
münafıklar onun kendilerine yaklaştığını görünce dehşete düştüler 
ve tanınmamak için kaçmaya başladılar. 

Münafıkların yaptığı diğer plan ise, İslam ordusu hakkında "kötü 
haberler" duyulur duyulmaz Abdullah ibn Ubey'in Medine'de kral 
ilan edilmesiydi. Çünkü onlar Hz. Peygamber (s.a) ve ashabının asla 

büyük Roma İmparatorluğu karşısında dayanamayacağını düşü¬ 
nüyorlardı. 

85. Burada, Medineli münafıklan utandırmak için imalı bir ifade 
yer almıştır ve Medine halkının zenginliğine işaret edilmektedir. 

Çünkü Hz. Peygamber in (s.a) hicretinden önce Medine yüksek bir 
konuma sahip değildi. Fakat dokuz yıl kadar kısa bir süre içinde Hz. 

Peygamberin (s.a) o şehirde ikameti ve gerçek müslümanlar olan 
Ensar'ın fedakarlıklan nedeniyle bu küçük şehir tüm Arabistan’ın 
başşehri oldu. Bunun sonucunda, eskiden köylü olan Evs ve Hazret- 

liler İslam devletinin "büyükleri" haline geldiler ve gerek savaş gani¬ 
metleri şeklinde gerekse hareketli ticaret hayatı nedeniyle Medine'ye 
servet akmaya başladı. Bu ayette münafıklar. Peygamber e (s.a) şük¬ 
randa bulunmak yerine, onlara sadece zenginlik getirmek gibi bir 
suçu olduğu için onu kıskandıktan ve haset ettikleri için tenkid edil¬ 
mektedirler. 
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75 Onlardan kimi dc: "Andolsun, eğer bize bol ihsanından verirse 
gerçekten sadaka vereceğiz ve salihlcrden olacağız" diye Allah’a ahdet¬ 
tir şti. 

76 Onlara kendi bol ihsanından verince ise, onunla cimrilik yaptılar 
ve yüz çevirdiler; onlar böyle sırt dönenlerdir.86 

77 Böylcce O da, Allah'a verdikleri sözü tutmamaları ve yalan söyle¬ 
meleri nedeniyle, kendisiyle karşılaşacakları güne kadar, kalplerinde 

nifakı (sonuçta köklü bir duygu olarak) yerleşik kıldı. 
78 Onlar bilmiyorlar mı ki, elbette Allah, onların gizli tuttuklarını da, 

fısıldaştıklanm da biliyor. Gerçekten Allah, gaybm bilgisine sahip olan¬ 
dır. 

79 Sadakalar konusunda, mü’minlerden ek bağışlarda bulunanlarla 
emeklerinden (cehdlcrinden) başkasını bulamayanları yadırgayarak 
bunlarla alay edenler;87 Allah (asıl) onlan alay konusu kılmıştır ve onlar 
için dc acıklı bir azab vardır. 

80 Sen, ister onlar için bağışlanma dile ya da istersen onlar için bağış¬ 

lanma dileme. Onlar için yetmiş kere bağışlanma dilesen de, Allah onla¬ 
rı kesinlikle bağışlamaz. Bu, gerçekten onların Allah'a ve Resulüne (kar¬ 

şı) nankörlük etmeleri dolayısıyladır. Allah fasıklar topluluğuna hida¬ 
yet vermez. 

81 Allah'ın Resulüne muhalif olarak (savaştan) geri kalanlar oturup- 
kalmalarına sevindiler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad 

etmeyi çirkin görerek: "Bu sıcakta (savaşa) çıkmayın" dediler. De ki: "Ce¬ 

hennem ateşinin sıcaklığı daha şiddetlidir." Bir kavrayıp-anlasalardı. 

AÇIKLAMA 

86. Bu da münafıkların 74. ayette eleştirilmelerine neden olan 
nankörlüğe bir örnektir. 

Münafıklar, Allah kendilerini bol ihsanından verdiğinde sadaka 

olarak infak etmek üzere verdikleri sözden döndüler. Bu da onların 
müzmin günahkar olduklarını, yaptıkları anlaşmalara aldırmadık¬ 
larını, cimri olduklarını ve uyacakları hiçbir ahlak kuralına sahip ol¬ 
madıklarını gösterir. 

87. Burada. Hz. Peygamberin (s.a) Tebûk seferi için maddi yardım 
isteğinde bulunduğu zaman münafıkların takındığı cimrice tavır 

kastedilmektedir. Münafıklardan zengin olanlar, kendileri bir katkı¬ 
da bulunmadıkları gibi kendi imkanları dahilinde cömertçe yardım¬ 
larla katkıda bulunan samimi müslümanlarla da alay etmeye başla¬ 

dık r. Zengin bir müslüman büyük bir katkıda bulunduğunda onu 
gösteriş yapmakla suçluyorlardı. Diğer taraftan fakir bir müslüman, 
ailesinin ihtiyaçlanndan fedakarlık yapıp ayırdığı veya çalışıp çaba¬ 
layıp biriktirdiği az miktarda bir sadaka getirdiğinde alay ederek: 

"Şuna bakın hele; işte Roma İmparatorluğunun kalelerini fethetme¬ 
ye yarayacak para!" diyorlardı. 
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82 Öyleyse kazandıklarının cezası olarak az gülsünler, çok ağlasın¬ 

lar. 
83 Bundan böyle, Allah seni onlardan bir topluluğun yanma döndü¬ 

rür de, (yine savaşa) çıkmak için senden izin isterlerse, de ki: "Kesin ola¬ 

rak benimle hiç bir zaman (savaşa) çıkamazsınız ve kesin olarak benimle 

bir düşmana karşı savaşamazsımz. Çünkü siz oturmayı ilk defa hoş gör¬ 
dünüz; öyleyse geride kalanlarla birlikte oturun." 

84 Onlardan ölen birinin namazını hiç bir zaman kılma, mezan başın¬ 

da durma. Çünkü onlar, Allah'a ve Resulüne (karşı) küfre saptılar ve fa- 

sıklar olarak öldüler.88 
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85 Onlann mallan vc evlatları seni imrendirmesin; Allah bunlarla, 

ancak onlan dünyada azablandırmak vc canlannın onlar küfür içindey¬ 

ken zorluk içinde çıkmasını istiyor. 

86 "Allah'a iman edin, O'nun Resulü ile cihada çıkın" diye bir sure in¬ 

dirildiği zaman, onlardan servet sahibi olanlar, senden izin isteyip: "Bizi 

bırakıver, oturanlarla birlikte olalım" dediler. 

87 (Savaştan) Geri kalanlarla birlikte olmayı seçtiler. Onların kalble- 

ri mühürlenmiştir. Bundan dolayı kavrayıp-anlamazlar.89 

AÇIKLAMA 

88. Bu ayet, Tebûk seferinden kısa bir süre sonra ölen münafıkla¬ 

rın lideri Abdullah İbn Ubey in cenaze namazını kılmaktan alıkoy¬ 
mak için nazil olmuştur. Samimi bir müslüman olan Abdullah İbn 
Ubey'in oğlu Abdullah (O muhlis bir müslümandı) Hz. Peygam¬ 

berden (s.a) babasına kefen yapmak üzere gömleğini istedi. Hz. Pey¬ 
gamber (s.a) bu isteği cömertçe yerine gelirdi. Daha sonra Abdullah 
ondan babasının cenaze namazını kıldırmasını istedi. Hz. Peygam¬ 

ber (s.a) bunu da kabul etti, fakat Hz. Ömer, Peygamber e (s.a) tekrar 
tekrar bunun yapılmamasını söyledi: "Ey Allah'ın Rasulü, şu şu gü¬ 
nah ve suçların sahibi olan bu adamın mı namazını kıldıracaksın?" 
diyerek onu vazgeçirmeye çalıştı. Hem dostlan hem de düşmanlan 
için bir rahmet olan Hz. Peygamberin (s.a), İslam'ın en azılı düşmanı 
olan böyle bir adamın bile cenaze namazını kıldırmak için hazırlan¬ 
dı. Tam namazı kıldırmak için yerini almışken, müslümanlar içinde 
münafıklan cesaretlendiren ve teşvik eden herşeyi yasaklayan 73. 

ayetle açıklanan yeni politika uyannea Allah tan gelen direkt emirle 

böyle bir davranışı yasaklayan bu ayet nazil oldu. 
Yukandaki olay şöyle bir kuralın düzenlenmesine neden oldu: 

Müslümanlann imamları ve liderleri, İslam düşmanlannm veya İs¬ 
lama itaatsizliği ile meşhur olanlann cenaze namazlannı ne kıldıra- 

bilir ne de kılabilir. Bundan sonra ne zaman Hz. Peygamber e (s.a) 
cenaze namazı kıldırması teklif edilse, ilk önce ölen adamın duru¬ 

munu araştırırdı. Onun kötü bir insan olduğunu öğrenirse, ölenin 
ailesine: "Onu istediğiniz gibi gömebilirsiniz" derdi. 

89. "... artık onlar anlamazla!1' Çünkü onlardan cihada çıkmaları is¬ 

tendiğinde, sağlıklı, bedenen sağlam, zengin olmalarına ve İslam'ı 
kabul ettiklerini söylemelerine rağmen, bilerek ve isteyerek kadın¬ 
larla geride kalma yolunu seçtiler. Bu nedenle ilahi kanun gereğince 

kablerine mühür vuruldu ve onlar, böyle şerefsiz bir davranışta bu¬ 
lunmaktan alıkoyan soylu duygulan hissetmez oldular. 



Cüz : 10 TEFHİMU'L KUR'AN 259 

88 Ama peygamber ve onunla birlikte olan mü'minler, mallanyla ve 

canlarıyla cihad ettiler; işte bütün hayırlar onlanndır ve kurtuluşa eren¬ 
ler onlardır. 

89 Allah onlar için, temelli kalacakları altından ırmaklar akan cennet¬ 
ler hazırladı. İşte büyük 'kurtuluş ve mutluluk' budur. 

90 Bedevilerden90 özür belirtenler, kendilerine izin verilmesi için 
geldiler. Allah'a ve Resulüne yalan söyleyenler de oturup kaldı. Onlar¬ 

dan küfre sapanlara91 pek acıklı bir azab isabet edecektir. 

AÇIKLAMA 

90. Burada "Bedevi" ifadesi ile Medine yakınındaki çölde yaşayan 
Araplar kastedilmektedir. 

91. Münafık olarak İslam'ı kabul ettiğini ilan etmek burada küfür 

olarak anılmaktadır. Çünkü uygulanarak ispat olunmaktan, tesli¬ 
miyet, samimiyet ve itaatten yoksun olan bu tutum aslında küfür¬ 
dür. Bu tür insanlar, kendi çıkarlarını ve dünyevi arzularım. Allah'a 

ve O'nun yoluna tercih ettikleri için, her ne kadar bu dünyada iman 

ettiklerini söylediklerinden hukuksal olarak müslüman kabul edile¬ 
ceklerse de Allah onlara asi ve kafir muamelesi yapacaktır. Çünkü 
bu dünya hayatında İslam hukuku, sadece açık küfür, isyan, ihanet 

ve sadakatsizlik gösteren münafıklara kalır muamelesi yapar. İşte 
bu nedenle İslam şeriatında küfür adını almayan birçok nifak duru¬ 

mu vardır. Ama bu, İslam hukukuna göre cezadan kurtulan bir kim¬ 
senin ilahi hükmün cezasından da kurtulacağı anlamına gelmez. 
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91 Allah’a ve Resulüne karşı 'içten bağlı kalıp hayra çağıranlar' ol¬ 

dukları sürece, güçsüz-zayıflara, hastalara ve infak etmek için birşey bu¬ 
lamayanlara bir sorumluluk (günah) yoktur.92 İyilik edenlerin aleyhin¬ 
de de bir yol yoktur. Allah, bağışlayandır, esirgeyendir. 

92 Bir de kendilerini bindirmen için sana her gelişlerinde onlara: "Si¬ 
zi bindirecek bir şey bulamıyorum" dediğin ve infak edecek bir şey bula¬ 
mayıp hüzünlerinden dolayı gözlerinden yaşlar boşana boşana geri dö¬ 

nenler üzerinde de (sorumluluk) yoktur.93 

AÇIKLAMA 

92. Bu, hastalık, sakatlık veya fakirlik nedeniyle özürleri kabul 
edilebilecek kimselerin bile, ancak samimi oldu klan Allah ve Rasu- 

lüne içten iman ettikleri taktirde bağışlanabilecekleri anlamına ge¬ 
lir. Bu sadakat olmaksızın hiç kimse, sadece savaşa çağnldığı za¬ 
man hasta veya fakir olduğu için affedilmeyecektir. Çünkü Allah sa¬ 

dece görünüşe göre hüküm vermez ve hastalık, yaşlılık veya başka 
bir bedeni sakatlığa müptela olduklannı gösterir bir ‘doktor raporu” 
getiren herkese eşit muamele yapıp hepsini affetmez. Hüküm gü¬ 
nünde Allah herkesin kalbini inceleyecek, gizli açık tüm davranışla¬ 

rını ve öne sürdüğü özrün samimi bir kulun mu yoksa asi ve hain bir 
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kulun özrü mü olduğunu gözönünde bulunduracaktır. Görünüşte 
aynı olmasına rağmen her olay ve her durum farklı bir hüküm gerek¬ 
tirir. Mesela, cihaddan bir önceki gün hasta olan iki adamı ele ala¬ 

lım. Birisi tam zamanında hastalandığı için şansına sevinir ve şöyle 

der. “Ne kadar şanslıyım, tam zamanında hasta oldum. Aksi takdir¬ 
de bu cihad belasından kurtulamaz ve gitmek zorunda kalırdım." Di¬ 

ğeri ise tam aksine bu zamansız hastalığına üzülür ve kendi kendine 
şöyle den "Ne kötü şans! Tam yatakta yatmak yerine savaş meyda¬ 
nında olabileceğim bir sırada bu haşinlik beni yakaladı." Birincisi ise 
sadece kendi hastalığını cihaddan geri kalmak için bahane olarak 
kullanmakla kalmaz, aynı zamanda başkalarını da savaştan vazge¬ 
çirmeye çalışır. Tam aksine diğeri ise yatağında yattığı halde akraba- 

lanm, arkadaşlannı ve başkalannı cihada gitmeye teşrik eder, hatta 
kendisine bakmak üzere savaştan geri kalanlara şöyle der: "Beni 

Rabbime bırakın ve cihada gidin. Nasılsa bana bir bakan olur. Bu¬ 
nun için benim yüzümden bu değerli fırsatı kaçırmayın ve gidin ve 
Hak Dine yardım edin." Fakat evde kalan diğer hasta tüm zamanını 
hoşnutsuzluk ve kötü haberler yayarak, savaş çabalarını baltalaya¬ 

rak ve savaşçıların ailelerinin işlerini engelleyerek geçirir. Aynı şart¬ 
larda olan diğer adam ise gerideki cepheyi elinden geldiğince sağ¬ 
lamlaştırıp güçlendirmeye çalışır. Gerçi bu iki adamın da savaştan 
geri kalma sebepleri aynıdır, ama bu ikisi Allah katında eşit işlem gö¬ 
remez. Sadece ikinci adam Allah'tan bağışlanma umabilir, savaştan 
geri kalmak için haklı sebebi olmasına rağmen hain ve Allah'a asi 

olan birinci adam değil. 
93. Böyle, cihada katılmak için büyük bir istek duyan, fakat ger¬ 

çekten ciddi bir özür nedeniyle katılamayan kimseleri, Allah bede¬ 

nen katılmasalar ve uygulamada bir şey yapmamış olsalar da savaşa 

katılanlar arasında sayacaktır. Çünkü onlar kendi hataları olmaksı¬ 
zın cihaddan geri kalışlarına, bir adamın bir işi veya yüksek bir kân 
kaçırdığı zaman nasıl üzülürse öyle üzülürler. Allah böyle bir kimse¬ 

yi görevde sayar, çünkü o ciddi bir özür nedeniyle aktif bir hizmet 
yapmasa da kalbi Allah yoluna hizmet etmekle meşguldür. Hz. Pey- 

gamber'de (s.a) Tebûk'ten dönüşte aynı noktayı vurgulamıştır: 
"Hastalıklanndan dolayı Medine'de kalan öyle adamlar vardır ki, her 
yürüyüşünüzde ve her vadiyi geçişinizde sizinle beraberdirler." 

(Müttefekun aleyh) Doğal olarak çevresindeki sahabeler buna şaşır¬ 
dılar ve "Medine'de kaldıklan halde mi?" diye sordular. Peygamber 

(s.a) şu cevabı verdi: "Evet, Medine'de kaldıklan halde. Çünkü şart¬ 
lar onlan Medine' de kalmaya zorladı, aksi takdirde sizinle birlikte 

olurlardı." 
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93 Yol, ancak o kimseler aleyhinedir ki, zengin oldukları halde (sava¬ 
şa çıkmamak için) senden izin isterler ve bunlar geride kalanlarla birlik¬ 
te olmayı seçerler. Allah, onlann kalplerini mühürlemiştir. Bundan do¬ 

layı onlar, bilmezler. 
94 Onlara geri döndüğünüzde size özür belirttiler. De ki: "Özür be¬ 

lirtmeyiniz, size kesin olarak inanmıyoruz. Allah bize, sizin durumunu¬ 
zu haber vermiştir. Yaptıklarınızı Allah görecektir,0'nun Resulü de. 

Sonra gaybı da, müşahede edilebileni de Bilen’e döndürüleceksiniz ve 

O, yapmakta olduklarınızı size haber verecektir." 
95 Onlara geri döndüğünüzde kendilerinden vazgeçmeniz için Al¬ 

lah'a and içecekler. Artık siz onlara sırt çevirin.94 Onlar gerçekten pistir¬ 
ler. Kazanmakta olduklarının bir cezası olarak, onlann barınma yerler» 

cehennemdir. 
96 Kendilerinden hoşnut olmanız için size yemin ederler. Siz onlar¬ 

dan hoşnut olsanız bile şüphesiz Allah, fasıklar topluluğundan hoşnut 

olmaz. 
97 Bedeviler, küfür ve nifak bakımından daha şiddetlidir. Allah'ın 

Resulüne indirdiği sınırlan bilmemeye de onlar daha 'yatkın ve elveriş¬ 
lidir/95 Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibi olandır. 

98 Bedevilerden öyleleri vardır ki, infak ettiğini bir cereme96 sayar ve 
sizi felâketlerin sarıvermesini bekler. Kötü felâket onlan sanversin. Al¬ 

lah işitendir, bilendir. 

AÇIKLAMA 

94. Arapça " * ” ve " ” kelimeleri aynı köktendir, fakat 
kullandıkları iki ayn cümlede farklı anlamlara gelmektedir. Birinci 
cümlede şu anlama gelir: "... onlardan vazgeçmen, onlan affedip he¬ 
saba çekmemen için..." ikinci cümlede ise şu anlama gelir:"... o hal¬ 
de onlardan yüz çevir, onlarla tüm bağlarını kes ve onlarla sizin ara¬ 
nızda arük hiçbir bağ yokmuş gibi onlarla hiç ilgilenme." 

95.90. açıklama notunda da belirtildiği gibi burada "Bedevi" Medi¬ 
ne nin hemen dışında yaşayan çöl Araplan anlamında kullanılmak¬ 
tadır. 

Bu ayetin anlaşılabilmesi için şu arka-plan gözönünde bulundu¬ 
rulmalıdır: Bu insanlar dış görünüş itibarıyla İslam'ı kabul etmişler¬ 
se de. tam mutmain bir şekilde mümin olmamışlardı. Medine'de 
yükselen İslam gücünü görünce, o denli korkmuşlardı ki. İslam’ı 
görmezlikten gelememişlerdi. Bu nedenle ilk önceleri İslamla küfür 
arasındaki savaşta çıkara bir tavır almışlardı. Fakat İslam devleti¬ 
nin gücü Hicaz ve Necd'in büyük bir bölümüne yayıldığında ve düş¬ 
man kabilelerin güçleri zayıflamaya başladığında İslam a girmenin 
uygun olacağını düşündüler. Fakat içlerinde Doğru Yol olduğuna 
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kani olup da İslam'ı samimiyetle kabul edenler azınlıktaydı. İşte bu 
nedenle onlar gerçek inancın gerektirdiği samimi çabalar göstermi¬ 
yor ve sadece İslam'ın zorunlu kıldığı görevleri yerine getiriyorlardı. 
Bedevilerin çoğunluğu kendilerine en uygun politika olduğu için İs¬ 
lam'ı kabul etmişlerdi. Onlar İslam'ı kabul etmenin gerektirdiği zo¬ 
runlu görevleri yapmaksızın yöneten grubun bir üyesi olmanın sağ¬ 
ladığı faydalan elde etmek ve sadece müslüman olmanın avantajla- 
nna sahip olmak istiyorlardı. Bu nedenle namaz kılmaya, oruç tut¬ 
maya ve hurma bahçelerinden, hayvan sürülerinden zekat vermeye 
tamamen karşıydılar. Bunun yanısıra İslam devletinin disiplini al¬ 
tında canlan sıkılıyor ve tarihte ilk kez bir güce boyun eğdikleri için 
pişmanlık duyuyorlardı. Bunun da ötesinde, İslam'ın istediği Allah 
yolunda mallannı ve canlannı feda etmek onlann doğalanna aykm 
bir tutumdu, çünkü onlar sadece yağmalamak ve ganimet elde et¬ 
mek amacıyla savaşmaya alışkındılar. İşte bu nedenle kendilerine 
uygulanan sınırlama ve zorunluluklardan kurtulmak için her za¬ 
man yeni bir bahane icat ediyorlardı. Çünkü "Hak" veya "insanlığın 
refahı" gibi şeyler onlan ilgilendirmiyordu. Onlan ilgilendiren tek şey 
develeri ve keçileri, yani çadırlarının çevresindeki küçük ve dar dün¬ 
ya idi. Bunların ötesinde inanabilecekleri tek şey onlann dünyadaki 
mutluluğunu garanti eden, onlann verdiği hediyelere karşılık dua 
eden kimselere karşı gösterilen saçma ve akıldışı hürmet ve saygıydı. 
Fakat bu insanlar, tüm kültürel, sosyal ve ekonomik hayatlannı ah¬ 
laki ve hukuki disiplini altına alacak ve onlardan, evrensel bir ıslah 
hareketi için canlannı ve mallannı feda etmelerini isteyecek bir iman 
veya düşünceyi kabul etmeye hazır değillerdi. 

Bu ayette. Bedevilerin yukanda değinilen zihni ve ahlaki durum- 
lan şöyle anlatılmaktadır: "Bu bedeviler, şehirli Araplardan daha 
ikiyüzlü ve Hakkı inkarda daha inatçı, daha dikbaşlıdırlar. Çünkü 
şehirliler bilgili ve hikmet sahibi insanlarla tanışma ve böylece doğru 
yolun kanun ve talimatlarını öğrenme imkanına sahiptirler. Diğer 
taraftan bedeviler ise Hak din hakkında az bilgi edinebilirler, çünkü 
öğrenmek için çok az fırsatları olur. Bunun yanısıra bedeviler, ahla¬ 
ki ve ruhi değerleri olan insanlar gibi yaşamazlar ve hayatlannı "eko¬ 
nomik hayvan" olarak devam ettirirler. Bu nedenle hayvansal dürtü¬ 
lerinin ötesinde daha yüce bir duygu ve düşünceleri yoktur. 

Bu ayetlerin (97-99) indirilişinden iki yıl sonra Hz. Ebu Bekir'in 
(r.a) hilafeti zamanında çıkan isyan ve irtidat hareketinin en önemli 
nedeni, bedevilerin yine burada adı geçen özellikleriydi. 

96. Bu demektir ki, "Zekat ödemesini", bir cereme ve misafirperver¬ 

liğe karşılık yapılan harcama, bir Islami vazife, bir para cezası yü¬ 
kümlülükleri olarak görmekteydiler. Yine bunun gibi şayet "Cihad" 
için yardımda bulunmak mecburiyetinde kalmışlarsa bunu samimi 
olarak maddi katkıda bulunmakla Allah'ın rızasını kazanarak O'nu 
memnun etmek için değil, İslam devletine karşı güya besledikleri sa¬ 
dakatleri göstermek adına yapmış oluyorlardı. 
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99 Bedevilerden öyleleri de vardır ki, onlar Allah'a ve ahiret gününe 
iman eder ve infak ettiğim Allah katında bir yakınlaşmaya ve peygambe¬ 
rin dua ve bağışlama dileklerine (bir yol) sayar. Haberiniz olsun, bu ger¬ 

çekten onlar için bir yakınlaşmadır. Allah da onlan kendi rahmetine so¬ 
kacaktır. Şüphesiz Allah, bağışlayandır, esirgeyendir. 

100 Öne geçen Muhacirler ve Ensar ile olanlara güzellikle uyanlar; 
Allah onlardan hoşnut olmuştur, onlar da O'ndan hoşnut olmuşlardır ve 
(Allah) onlara, içinde ebedi kalacaklan, altından ırmaklar akan cennetler 
hazırlamıştır. İşte büyük 'kurtuluş ve mutluluk' budur. 

101 Çevrenizdeki bedevilerden münafık olanlar vardır ve Medine 
halkından da nifakı alışkanlığa çevirmiş olanlar vardır. Sen onları bil¬ 
mezsin, biz onlan biliriz.97 Biz onları iki kere azablandıracağız,98 sonra 
onlar büyük bir azaba döndürülecekler. 

102 Diğerleri de günahlannı itiraf ettiler, onlar salih bir ameli bir baş¬ 
ka kötüyle kanştırmışlardır. Umulur ki Allah tevbclerini kabul eder. Hiç 
şüphesiz Allah, bağışlayandır, esirgeyendir. 

103 Onlann mallanndan sadaka al, bununla onlan temizlemiş, ann- 
dırmış olursun. Onlara dua et. Doğrusu, senin duan, onlar için 'bir sükû¬ 
net ve huzurdur/ Allah işitendir, bilendir. 

104 Onlar bilmiyorlar mı ki, gerçekten Allah kullanndan tevbeleri 
kabul edecek ve sadakaları da alacak olan O’dur. Şüphesiz, tevbeleri ka¬ 
bul eden, esirgeyen O'dur. 

AÇIKLAMA 

97. Nifaklannı gizleme sanatında öyle ustalaşmışlardı ki, insan ta¬ 
biatına nüfuz edici çok kuvvetli bir feraset ve keskin görüşe sahip ol¬ 

masına rağmen Hz. Peygamber (s.a) bile onlann bu özelliğini farke- 
dememişti, bundan dolayı Ailah, Rasulünü münafıklar hususunda 
uyarmıştır. 

98. Bu çifte cezalandırma; münafıkların dünyalık avantajlannın 
kaybı ve onlann muhalefetlerine rağmen Islami Tebliğ in zaferi ola¬ 

caktır. Bu, şu demektir. Cezanın biri, onun için sahtekarlıklar yap- 

tıklan, münafıkça tavırlar benimsedikleri dünyalık menfaatlerini 
kaybetmeleri olacak ve servet, şeref ve prestij kazanma yerine, aşağı¬ 

lanmaya ve tümüyle kayba uğrayacaklardır. Onlan ikinci cezalan¬ 
dırma ise, mağlup edip bozguna uğratmak için bütün güçleriyle ent¬ 
rika ve suikastlar düzenledikleri, Islami Tebliğin zafere ulaşması 
şeklinde olacaktı. Fakat, onlann bütün kötü temennileri ve delice 
gayretlerine rağmen İslam Daveti muzaffer çıkacak ve onlar da buna 
çaresizlik içinde bizzat şahit olacaklardır. 
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105 De ki: "Yapıp-edin. Allah sizin yapıp-ettiklerinizi (amellerinizi) 
görecektir,99 O'nun Resulü ve mü'minlcr de. Yakında gaybı da, müşahe¬ 
de edilebileni de Bilcn'e döndürüleceksiniz ve O, size yapmakta olduk¬ 
larınızı haber verecektir."100 

106 Diğer bir kısmı da, Allah'ın emri için ertelenmişlerdir. O, bunlan, 

ya azablandıracak veya tevbelerini kabul edecektir. Allah, bilendir, hü¬ 
küm ve hikmet sahibidir.101 

AÇIKLAMA 

99. Bu paragrafta, yalandan inananlar ile gerçekten inananlar 

arasına açık bir sınır çizilmiş ve münafıklara karşı gösterilmesi gere¬ 
ken muameleler ve takınılması gereken tavır konusunda bazı tali¬ 
matlar verilmiştir. Binaenaleyh birisi kalkar da hem müslüman ol¬ 
duğunu iddia eder ve hem de kendisini içlenlikle, Allah'a, O nun Yo¬ 
luna ve İslam toplumuna adamazsa, bu duruma birkaç şekilde yak¬ 
laşılır: Eğer hal ve hareketinden, samimi olmadığı açıkça anlaşmıyor¬ 

sa veya Allah yolunda hiçbir infakta bulunmuyorsa, derhal sert kar¬ 
şılık görmeli, öldüğü zaman da namazını kılmamak ve hatta Al¬ 
lah'tan onun için mağfiret dilenmemelidir. Bunun aksine, eğer bir 

mü min bir günah işler ve o günahını itiraf ederse, affedilmeli, infakı 
kabul edilmeli ve affedilmesi için kendisine dua edilmelidir. 

Münafık olsun veya olmasın, samimiyetsiz bir tavrından suçlu 

görülen bir kimsenin yargılanacağı kıstasa gelince, aşağıda üç hu¬ 

susta buna işaret edilmektedir: 
1) Samimi bir müslüman kabahati hususunda herhangi bir uy¬ 

durma mazeret, boş izahlar ve sahti yorumlar aramaksızın suçunu 

itiraf edecektir. 
2) Onun, alışkanlıkları sonucu mu yoksa gafilliğinden dolayı boş 

bir anında kışkırtma neticesinde mi o günahı işlediği daha önceki 
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davranışlar gözönünde tutularak kararlaştırılacaktır. 
Eğer doğru bir müslüman gibi davranmakta ve kayıtlarda da yap¬ 

tığı samimi hizmet, bağış ve iyilikleri lehine gözüküyorsa, o zaman 

böyle bir kimsenin münafık olmadığına mantıki olarak hükmedi¬ 
lir. 

3) Yaptığı itirafın sadece laftan ibaret mi, değil mi, kalbinde ger¬ 
çekten bir değişiklik olmuş mu, olmamış mı görmek için, o kişinin 
bundan sonraki davranışları da gözlemlenir. Şayet işlediği günah¬ 
tan dolayı samimi olarak pişmanlık duyuyorsa ve onu telafi etme ar¬ 
zusunda ise ve bütün davranışları da kendisini günah işlemeye sevk 
eden imanındaki bu zaafiyeti kökünden söküp atmak niyetinde ol¬ 
duğunu gösteriyorsa, o takdirde o kişinin, işlediği suçtan dolayı sa¬ 

mimi olarak pişmanlık duyduğuna ve münafık değil sadece günah¬ 

kar bir mümin olduğuna karar verilir. 
Bu bölümün nazil olmasına sebep olan olay, meseleyi oldukça net 

bir şekilde açıklar. Muhaddisler bu ayetlerin Ebu Lubabe b. Abdul 
Menzer ve arkadaşları hakkında nazil olduğu konusunda bazı nakil¬ 
lerde bulunurlar. Hz. Ebu Lubabe, Hz. Peygamber in (s.a) hicretin¬ 

den önce Akabe biati sırasında İslam'ı kabul etmiş olanlardandı ve 
Bedir, Uhud gibi savaşlarda ve daha başka seferlerde de bulunmuş¬ 
tu. Fakat Tebûk Seferi sırasında o, bazı nefsi zaaflarına kapılarak, 
makul ve meşru hiçbir sebebi olmaksızın evde kaldı, sefere katılma¬ 
dı. Samimi birer müslüman olan diğer altı sahabenin de durumu ay¬ 
nı idi. Hz. Peygamber (s.a) Tebûk seferinden döndüğünde, Allah ve 
Rasulünün, sefere katılmayıp da evde kalanlar hakkında çok kötü 
bir kanaata sahip olduğunu öğrendikleri zaman şiddetli bir mahcu¬ 
biyet ve pişmanlık duydular. Bu yüzden, bu davranışlarının sebebi¬ 
ni izah etmek üzere çağnlıncaya kadar kendilerini mescidin direkle¬ 
rine bağladılar. "Af edilinceye kadar hiçbirşey yemeyeceğiz ve uyu¬ 
mayacağız, ya da ölürüz" diye ilan ettiler. Birkaç gün sonra, açlık ve 

uykusuzluktan kendilerini kaybettiler, baygın düştüler. Sonunda 
da, Allah (c.c) ve Rasulü nün (s.a) kendilerini affettikleri haberi veril¬ 
diğinde Hz. Peygamber i (s.a) görmeye gittiler ve şöyle dediler: "Ey Al¬ 

lah'ın Rasulü, evlerimizi ve bütün mal ve mülkümüzü bu günahımı¬ 
za karşılık olarak kabul etmenizi istiyoruz, çünkü Tebûk Seferine 

katılmayı ihmal etmek suretiyle işlemiş olduğumuz günahın sebebi 

bunlardır. Biz onlan Allah yolunda vermek istiyoruz" dediklerinde 

Allah Rasulü, onlan “üçte bir yeterken, bütün mallarınızı vermeye 
gerek yok" diyerek cevaplamıştır. 

İyice düşünüldüğünde, insanda bulunan herhangi bir zayıflığın 
alîedilebileceği anlaşılır. Bu insanlann hepsi suç ve günah işlemeyi 
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alışkanlık haline getirmiş azılılar değillerdi. Onların geçmişteki bü¬ 
tün davranışları birer samimi müslüman olduklarına şahitlik et¬ 
mektedir. Hiçbirisi kendilerini mazur göstermek için yalan mazeret¬ 

ler ileri sürme yoluna gitmemiş, bilakis kabahatlerini itiraf etmişler¬ 
di. Bütün servetlerini keffaret olarak da vermek istemeleri, davra¬ 
nışlarından dolayı gerçekten üzüldüklerini ve günahlarını telafi et¬ 
mek istediklerini ispat etmektedir. 

Bu hususta ilgili ayetlerden, aynca önemli başka bir dersin daha 
alınması lazımdır. Bir kimsenin işlediği günahına karşılık keffaret 
olarak vereceğini kabul edilmesi için, o kişinin, sözlü itirafı ve kalbi 
pişmanlığının yanında, fiili delil getirmesi, yani hareketleriyle de biz¬ 
zat bu durumu tasdik etmesi gereklidir. Bu hususta takip edilecek 

yollardan birisi kalbte yerleşip beslenen ve işledikleri suçun kaynağı 
olan bu pislikten temizlenmek için Allah yolunda infakta bulunmak 
ve sadakalar vermektir. Bu kişinin içinde gizli olan şer duygulan sö¬ 

küp atmakla kalmaz aynı zamanda hayırlı olan konulara karşı da 
beslenen niyetleri arttınr. Zira kişinin işlediği günahtan dolayı yap¬ 
tığı itiraf, çukura düşmüş insanın hissedeceği şeylere benzer. Yani 
bu kimse, içinde kalmak istemediği ve kendisini bütünüyle kuşatan 
o çukur içinde çok tehlikeli bir durumda olduğunu hemen farkeder 
ve bu tehlikeli durumdan sıyrılmak için çaba sarfeder. işte aynı bu¬ 
nun gibi kabahatini itiraf eden ve bu davranışından dolayı utanç du¬ 
yan biri, işlediği günaha keffaret olsun diye sadakalar verir, daha 
başka hayırlı işlerde bulunur ve böylece günah çukurundan kurtul¬ 
mak niyetinde olduğunu açıkça göstermiş olur. 

100. Herşey hakkında mutlak hüküm sahibi olan ve kendisinde 
hiçbir şeyin gizli kalamadığı ' Allah'a, en sonunda döneceksiniz..." 

Binaenaleyh bir kimse, bu dünyada iken münafıklığını gizlemeyi ba- 
şarabilse, veya insanlar tarafından imanlı ve samimi olduğuna hük- 
medilebilse bile, bu o kimseyi ahirette münafıklar için hazırlanan 
azaptan kurtaramaz. 

101. Günahkar mı yoksa münafık mı oldukları hususunda yasal 
olarak herhangi bir karara vanlamadığı için bu insanlann durumla- 

nndan bahsediliyor. Yoksa, bu kişilerin durumlannın Allah ın naza- 
nnda şüpheli olduğundan falan değil. Bu açıktır. Bunun böyle olu¬ 

şu, onlann bu hast^lıklannın belirtilerinin sözkonusu iki yoldan 
(hak-batıl) hangisinde olduklannı açıkça gösterecek şekide şimdiye 

kadar henüz su yüzüne çıkmamış olmasındandır. İslam, müslü- 
manlara zanna değil bilinçli muhakemeye dayalı kesin bilgilere sa¬ 

hip olmadan hiçbir kimse veya grubu hemen yargılamamayı öğret¬ 
mektedir. 
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107 Zarar vermek, küfrü (pekiştirmek), mü'minlcrin arasım ayırmak 
ve daha önce Allah’a ve Resulüne karşı savaşanı gözlemek için mescid 
edinenler ve: "Biz iyilikten başka bir şey istemedik" diye yemin edenler 

(varya,) Allah onların şüphesiz yalancı olduklanna şahidlik etmekte¬ 

dir. 
108 Sen bunun (böyle bir mescidin) içinde hiç bir zaman durma. Da¬ 

ha ilk gününden takva temelli üzerine kurulan mescid, senin bunda (na¬ 
maza ve diğer işlere) durmana daha uygundur. Onda, arınmayı içten-ar- 
zulayan adamlar-vardır. Allah annanlan sever.102 

109 Binasının temelini, Allah korkusu ve hoşnutluğu üzerine kuran 
kimse mi hayırlıdır, yoksa binasının temelini göçecek bir yarın kenarı¬ 
na103 kurup onunla birlikte kendisi de cehennem ateşi içine yuvarlanan 

kimse mi? Allah, zulme sapan bir topluluğa hidayet vermez.104 
110 Onların kalbleri parçalanmadıkça, 10° kurdukları bina kalblerin- 

de bir şüphe olarak sürüp-gidccektir. Allah bilendir, hüküm ve hikmet 

sahibi olandır. 
111 Hiç şüphesiz Allah, mü'minlerdcn-karşılığında onlara mutlaka 

cenneti vermek üzere - canlarını ve mallarını satın almıştır.106 Onlar Al¬ 

lah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler; (bu,) Tevrat'ta, In¬ 
cil'de ve Kur'an'da O'nun üzerine gerçek olan bir vaaddir.107 Allah'tan 
daha çok ahdine vefa gösterecek olan kimdir? Şu halde yaptığınız bu 

alış-verişten dolayı sevinip-müjdeleşiniz. İşte 'büyük kurtuluş ve mut¬ 

luluk' budur. 

AÇIKLAMA 

102. "...Allah ve Rasulü ile savaşmış olan..." Medine'de Hazreç ka¬ 

bilesine mensup Ebu Amirdir. O Hz. Peygamberin (s.a) hicretinden 
önce "cahiliye" döneminde Hıristiyan bir rahip olmuştu. Kutsal me¬ 
tinler hakkındaki bilgisinden dolayı meşhur bir alim ve dindar bir 

rahip olarak çok saygı görüyordu. Fakat alim olması ve zahitliği onu 
gerçeğe götüreceği yerde bilakis buna engel olmaktaydı. Bundan do¬ 
layı, İslam'ı sadece inkar etmekle kalmayıp aynı zamanda Hz. Pey¬ 

gamber ve O'nun davetinin amansız düşmanı idiydi de. Zira o. Hz. 
Peygamberi (s.a) papazlığın "mukaddes vazifesi "ne rakip olarak gö¬ 
rüyordu. Kureyş'in gücünün Hz. Peygamber (s.a) ve davetini ezip yok 

etmeye kafi geleceği ümidi ile Ebu Amir önceleri Hz. Peygamber i 
önemsemedi. Fakat Kureyş ordusunun Bedir harbinde tam bir hezi¬ 
mete uğradığını gördüğü zaman artık daha fazla bu hareketi görmez¬ 
likten gelemezdi. Bundan dolayı da Islami harekete karşı şiddetli bir 
fesat kampanyası başlattı. Böylece Medine'den ayrılarak, İslam'a 
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karşı teşvik ve tahriklerde bulunmak üzere çeşitli kabileleri ziyaret 
etü. Uhud savaşının meydana gelmesine sebep olan kişilerden birisi 
de bu Ebu Amir'dir.Uhud savaşının yapıldığı yerde bazı çukurlar 

kazdırdığı ve Hz. Peygamber in bu çukurlardan birinin içine düşüp 
yaralandığı da rivayet edilir. Daha sonra Ahzap savaşında Medine'yi 
işgal etmeye gelen orduların teşkilatlandırılmasında da önemli bir 
rol oynamıştır. Aynca. bu Hıristiyan rahip Huneyn harbine kadar 

meydana gelen bütün savaşlarda, İslam a karşı müşriklere destek 
sağlamada aktif olarak faaliyette bulunmuştu. En sonunda Arabis¬ 
tan'da, İslam'ın hamlesini durdurulabilecek hiçbir güç kalmadığını 
anlayınca Arabistan yarımadasını terketti ve Medine'den yüksel¬ 
mekte olan tehlike" konusunda Roma Kayser ini uyarmaya gitti. 

Roma Kayserinin, Hz. Peygamberin (s.a) Tebûk seferine mukabil 
Arabistan'ı istila etmek için hazırlıklara başlaması, Ebu Amirin gös¬ 
terdiği çabaların bir sonucudur. 

Şimdi, Hakk Davet e zarar vermek üzere inşa edilmiş olan "cami¬ 
nin yapılmasının gerisinde yatan gerçeği bir düşünelim: Medine'de 

bulunan münafıkların bir bölümü İslam'a karşı çirkin faaliyetlerin 
hepsinde Ebu Amir le yakından işbirliği yapmışlardı. Aynca, Roma 
Kayser i ve diğer Kuzey Arabistan Hıristiyan devletlerinden askeri 
yardım kopanlması için "manevi" nüfuzunu kullanması husus mda 

da onunla anlaşmışlardı. Binaenaleyh Ebu Amir. Arabistan'a saldır¬ 
ması konusunda Kayser i ikna etmeye gitmeye hazırlandığı sırada, 
onlarda kendilerini ayn bir hizip olarak örgütleyebilmeleri için emin 
bir toplanma yeri olarak işlev görecek bir "cami" yapma planı tasar¬ 
ladılar. Çünkü bu sayede, din maskesi altında şeytanca faaliyetler 
yürüttüklerini kimse farketmeyecekti. Ayrıca, bu mescid Ebu 
Amirin ajanlarının yolcu ve dilenci gibi gözükerek hiçbir şüphe 
uyandırmadan kalabilecekleri bir karargah olarak da hizmet göre¬ 
cekti. 

Aslında, biri Küba'daki Küba Mescidi ve diğeri Mescid i Nebevi ol¬ 
mak üzere Medine'de halen iki cami zaten bulunmaktaydı. Şehirde 
üçüncü bir camiye ihtiyaç olmadığı gün gibi aşikardı. Bunu müna¬ 

fıkların kendileri de biliyorlardı, bundan dolayı üçüncü bir camiye 
ihtiyaç olduğunu göstermek üzere bir takım "nedenler" uydurmaya 

başladılar. Bu maksada binaen, Hz. Peygamber e (s.a) gittiler ve "Bu 

bölgenin halkı ve bilhassa yaşlı, hasta, sakat olanlarımız için, kış 
mevsimi ve yağmurlu havalarda bu iki mescidden birisine, günde 
beş defa gidip gelmelerinin çok zor olduğu için bir başka mescide ih¬ 
tiyacımız vardır. Bundan dolayı, Küba Mescidi ve Mescid'i Nebe¬ 
vi den uzak bir mahallede oturan ve namazlarını cemaatle kılmak is- 
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teyen bu kimselere yeni bir mescid yapmayı arzu ediyoruz' dedi¬ 
ler. 

Böylece bu fi ine-fesat odaklan, güya temiz niyetlerinden kaynak¬ 
lanan sözkonusu istekleri neticesinde yeni bir cami yaptılar. Daha 

sonra Hz. Peygamber e (s.a) gelerek "Efendimiz, yeni mescidimize 
gelmenizi ve açılış merasimi olarak ilk cemaatle namazı sizin kıldır¬ 
manızı rica ediyoruz" dediler. Fakat Rasulullah (s.a) "Şu an. Tebûk'e 

yapılacak sefer hazıriıklanyla meşgulüm. Konuyu sefer dönüşünde 
düşünürüm" diyerek teklifin yerine getirilmesini bir süre erteletti. 
Daha sonra Hz. Peygamber (s.a) Tebûk'e sefere çıkınca bu münafık¬ 
lar da. haince seri faaliyetlerine başladılar. Bu yeni mescidle kendi¬ 

lerini teşkilatlandırmaya ve İslam'a karşı komplolar düzenlemeye 
devam ettiler. Hararetle bekledikleri müslümanlann yenildiği ve Ro¬ 
malıların onlan bütünüyle imha ettikleri haberini alır-almaz Abdul¬ 
lah b. Ubey'i kendilerine kral yapmayı kararlaştırdılar. Fakat 
Tebûk te olanlar ise bunların bütün umutlarını boşa çıkarmıştı. Da¬ 

ha sonra seferden dönüş esnasında. Medine'ye yalan Zi-Evan deni¬ 
len yerde bu ayetin inmesiyle Hazreti Peygamber (s.a) şehire girme¬ 
den önce bu mescidi" yerle bir etmek üzere birkaç kişiyi bulunduğu 
mahalle gönderdi. 

103. Bu teşbihin anlamını bütünüyle kavrayabilmek için önce. 
Arapça " -v- " kelimesinin anlamı üzerinde bir düşünmemiz ge¬ 
rekir. Bu kelime dere kenarında suyun, yanlarının dibini aşındırıp 
altını oyarak üst yüzünü desteksiz bırakması olayıdır. Öyle ki bu 
toprak parçası her an çöküp yıkılmaya hazır vaziyettedir. Bu çok 

manalı teşbihte, müşrikçe bir temele oturtulan hayat tarzı da işte 
böyle dibi oyulmuş, her türlü dayanaktan yoksun bir toprak parçası 
üzerine inşa edilen binaya benzetilmiştir. "Normal, sıradan bir top¬ 
rak parçası işte" diyerek böyle bir yere bina yapmaya kalkan cahil 
kimsenin, binasını kaybetmekle kalmayıp, canını da kaybedeceği 
açıktır. Zira, üzerine ev inşa ettiği arazi her türlü sağlam temel ve 

destekten mahrum olduğu için bina kaçınılmaz olarak dereye çöke¬ 
cektir. Tıpkı bunun gibi, hayat sisteminin binasını, insan hayatının 
yegane sağlam temeli olan Allah korkusu ve nzası gözönünde bulun- 
durmaksızın geçici dünyalıklar üstüne oturtan kimse, dibini suyun 
oyduğu, her an yıkılmaya hazır toprak parçası üzerinde evini yapan 

adama benzer. Zira böyle bir insan, işlediği yanlış yoldaki fiilleriyle 
hayat binasının temelini bizzat kendisi oymaktadır. Allah korkusu 
ve nzası gibi sağlam granit bir zeminden yoksun olacağı için, bina 
kaçınılmaz olarak yıkılacaktır. Böylece. hayatını inşa ettiği zemin 
günün birinde, hayatı boyunca kazandıklanyle birlikte Cehennem 
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çukuruna kayıp yuvarlanacaktır. 
104. "Doğru Yol" (Sıratu’l-Mustakim) ancak gerçek felaha götü¬ 

rür. 
105. Yani, tebliğini yaymak için adına mescidler yapılan hakiki İs¬ 

lam'a zarar vermek niyetiyle bir "mescid" inşa ederek, en iğrenç gü¬ 

nahı işlemekle bu münafıklar, kalblerini imanı algılayıp kabul ede¬ 
bilme şansından mahrum ettiler. Bu suç, onlann kalblerine, inanç¬ 
sızlık tohumlarını öyle derin yerleştirmiştir ki, yaşadıkları sürece 
orada kalacak ve sadece ölüm anında, o kalblerin arlık atmadığı za¬ 

manda onlardan kopacaktır. Bu gibi insanların, açıkça puthaneler 
inşa eden ve Allah'a karşı açıkça savaş hazırlığı yapan kafirlerden 
daha farklı olduğu malumdur. Çünkü mert, samimi ve bir bakıma 
cesur olması nedeniyle böyle birisinin hidayeti kabul etmesi imkan 
dahilindedir. Üstelik, onun açık ve net muanzlığı gösteriyor ki, bir- 
şeye ikna olabilme, inanabilme cüretkarlığına sahip olan bu kimse, 
eğer gerçeği kavrayabilirse İslam’ı da kabul edebilir. Fakat küfre hiz¬ 
met etmek için "cami'’ inşa eden, Allah'ın dinine karşı savaşında, Al¬ 
lah'a ibadet maskesi altında gizlenen korkak, yalancı, hilekar ve ri¬ 
yakar insan içinse hiçbir ümit yoktur. İşte bu. bu gibi davranışların 
insanın içinde yatan asil duygulan öldürmesi ve onu İslam'ı anlaya¬ 

maz ve tabii ki kabul etmez kılmasından ötürüdür. 
106. Bu ayette, Allah ile kullan arasındaki ilişkinin doğasını belir¬ 

leyen İslam inancı görüşü, bunu bir "mukavele" olarak tanımlamak¬ 
tadır. Bu keyfiyet, inancın, sadece metafizik bir kavram olmayıp, as¬ 
lında, hayatlanm ve mallarını Allah'a satmak karşılığında, ölüm 
sonrası hayatta da Allah’ın kendisine Cennet vereceği vaadini kabul 

etmek suretiyle kul tarafından yapılan bir mukaveledir. Bu "muka¬ 
vele" nin tazammun ettiği muhtevayı tam olarak anlayabilmek için, 
ilk önce bu mukavelenin doğasını kavramaya çalışalım. 

Herşeyden önce, şu hususa dikkat etmeliyiz ki, kulun hayatını ve 
sahip olduğu herşeyi, gerçekten Allah'a satması diye bir şey sözko- 
nusu değildir. Çünkü insanın hayatının ve sahip olduğu herşeyin 

gerçek malik i zaten Allah'tır. Bunlara sahip olma hakkı, insanın sa¬ 
hip olduğu ve kullandığı herşeyin yaratıcısı olan sadece Allah'ındır. 
Binaenaleyh dünyevi anlamda birşeyin satımı ya da alımı, katiyyetle 

sözkonusu değildir, zira insanın satabileceği kendisinin hiçbir mül¬ 
kü yoktur ve herşey zaten evvelemirde O na ait olması hasebiyle Al¬ 
lah’ın da satın alacağı hiç birşey yoktur. Bununla birlikte Allah ın in¬ 
sana kullanma yetkisi verdiği bir irade ve seçme, hürriyeti (free vvilî 

and freedom of choıce) vardır ve sözkonusu mukavele de buna dair¬ 
dir. 

Elbette kuldaki bu hürriyet, insanın kendi hayatı ve mallarına 
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mutlak sahiplik hakkı konusundaki gerçek konumunda herhangi 

bir değişiklik getirmez. Onlar Allah'ındır. Onlara ise. sadece kendin¬ 
den herhangi bir zorlama ve cebir olmadan, bunlan istediği yönde 
iyiye ya da kötüye kullanma selahiyeti vermiştir. Bu da insana, ha¬ 

yatı ve elinin altında bulunan herşeyin gerçek sahibinin Allah oldu¬ 
ğunu itiraf etmesi ya da etmemesi hürriyetinin tanındığını ifade 
eder. 111. ayette geçen "mukavele" (alışveriş) bu hürriyeti gönüllü 
olarak, Allah'ın iradesine bırakmak, ona havale etmekle ilgilidir. 
Başka türlü ifade etmek gerekirse, Allah insanı ona verilen bu özgür¬ 
lüğüne karşılık, hayatı ve sahip oldukları üzerinde Malik-ul-Mülk 
olarak Allah'ı tanıyor ve kendisini de bunlan sadece bir emanetçisi 
olarak mı görüyor, yoksa sanki bunlann sahibi o imiş gibi mi davra¬ 
nıyor diye imtihan etmek ister. 

Bu veçhile, Allah'ın indinde bu mukavelenin (alışveriş) şartlan 
şunlardır: "Eğer siz gönüllü olarak (ve herhangi bir baskı altında 
kalmadan) hayatınızın, sahip olduklarınızın ve bu dünyadaki herşe¬ 

yin aslında benim, bana ait ve kendinizi de sadece onlann emanetçi¬ 
si olduğunu kabul etmeye ve böyle görmeye razı olursanız, ben de 
bunun karşılığında size sonsuz ahiret hayatında cennetler verece¬ 

ğim. "Allah'la böyle bir pazarlık yapan kimse bir mü mindir. Dolayı¬ 
sıyla iman, aslında bu alışverişin başka bir adıdır, öte yandan bu 
pazarlığı yapmayı reddeden veya yaptıktan sonra sanki böyle bir ta¬ 
ahhüde girmemiş insanın tavrını takınan kişi ise "kafir "dir. Çünkü 
teknik olarak "küfür" kelimesi, böyle bir pazarlığa reddedişe uygula¬ 
nan bir terimdir. 

Bu mukaveleyi yapmanın sonuçlan şunlardır: 
1) Allah bu konuda insanı iki zor imtihana tabi tutmuştur. Birin¬ 

cisi, insanın kendisine verilen seçme hürriyetine rağmen, hakiki el- 

Malik'i sahib olarak tanıyor mu? Yoksa, bunu reddederek nankör, 
hain ve asi mi oluyor? İkincisi ise, Allah'a tam olarak güveniyor mu, 
güvenmiyor mu? Cüz-i iradesini. O nun iradesine teslim ediyor mu, 

etmiyor mu? İki alemin kıyası, "eldeki bir kuş, çalılıktaki iki kuştan 
değerlidir" halk deyişine teşbih edilirse de öteki alemde sonsuz bir 

saadet ve cennetler müjdesine karşılık, halihazırdaki bu dünyada 
arzularını, emellerini ve tutkulannı feda edebiliyor mu, edemiyor 
mu bunun imtihanıdır. 

2) Bu mesele, İslam hukuku ile, Cenabı Allah'ın ahirette, bir kim¬ 

seyi ona göre yargılayacağı daha yüce ve manevi inanç telakkisi ara¬ 
sında net bir sınır çizgisi çizilmesine yardım eder. 

İmanın yasal (şer’i) tanımına göre, imanın esaslannı yalnızca söz 

ile ikrar etmesi bir kimsenin yasal olarak müslüman olmasına yeter 
sebeptir. Bundan sonra, bu kişinin ikrarının sahte olduğunu göste- 
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ren kesin ve açık bir delil olmadıkça bu şahsın kafir olduğu ve İslam 
toplumu dışına atılması gerektiği hususunda karar vermeye hiç bir 
üst merci yetkili değildir. Fakat Allah katında durum böyle değildir: 

Allah ancak öyle kimsenin imanını doğru olarak kabul eder ki. bu 
kimse Allah la pazarlığı yaparak fikir ve hareket hürriyetini O na hi¬ 
be eder ve en tabii mülkiyet hakkı iddiasını bütünüyle O nun kere¬ 
mine terk eder. Yani bir insan iman esaslannı ikrar edebilir ve tayin 
edilen farzları yerine getirebilir, fakat eğer kendisini hala kendinin, 
cesedinin, ruhunun, kalbinin, beyninin ve diğer yeteneklerinin, 
mülkiyetinin, servetinin ve diğer sahip olduğu şeylerin biricik efen¬ 
disi ve maliki olarak görür ve bunlan dilediği şekilde kullanma hak¬ 
kını da kendine tahsis ederse, bu kimse, bu dünya gözüyle bir 

mü min olarak görüldüyse de Allah katında bir kafir olarak anıla¬ 
caktır. Çünkü böyle bir insan Allah'la. Kur an a göre imanın özü olan 
bu alışverişi yapmamıştır. Bu demektir ki. canını ve malını Allah ın 

istediği yolda harcamayan veya O nun razı olmadığı şekilde harca¬ 
yan kimse dil ve ikrar suretiyle iman sahibi olduğunu iddia etse dahi 
gerçekte bunlan (kendisine verilen şeyleri) ya Allah'a satmadığını ya 
da böyle bir pazarlık yaptıktan sonra kendisini hala bu nimetlerin 
efendisi ve sahibi olarak gördüğünü göstermektedir. 

3) Yukanda anlatıldığı şekliyle gerçek lslami anlayış, müslüma- 

nın hayata karşı tutumu ile kafirinkini birbirinden ayıran net bir çiz¬ 
gi çekmektedir. Müslüman, samimiyetle Allah a inanan, kendisini 
Allah'ın iradesine teslim eden ve tutumunda tamamıyla bağımsız ol¬ 

duğunu (yaptığı pazarlığın şartlannı bir anlık unuttuğu durumlar 
hariç) gösterecek herhangi bir şey yapmayan kişidir. Aynı şekilde, 
hiçbir müslüman toplumu da politik, kültürel, ekonomik, toplumsal 

ve devletler arası herhangi bir meselede Allah'ın kanunlanndan ba¬ 
ğımsız bir tavır takınır ve hala müslüman kalamazlar. Şayet, eğer ast 
olduğunu, üste bağlı olduğunu ve gönüllü olarak özgürlüğünü tes¬ 

lim ettiğini bir süre için unutacak olsa, hatasını fark eder etmez der¬ 
hal kendi başına buyruk tavrını terk edecek ve yeniden teslimiyet 

tavnnı takınacaktır. Bunun tersine, eğer bir kimse Allah'a karşı ba¬ 

ğımsızca bir tavır takınırsa ve kendi istekleri, hevesleri, tutkularına 
göre hayat işlerinde bir takım kararlar alırsa o kimsenin müslüman 
mı gayrı müslim mi olduğuna bakılmaksızın küfür tutum ve davra¬ 
nışını benimsediğine hükmedilir. 

4) Aynca iyi anlaşılmalıdır ki, insanın kendisini teslim etmesi iste¬ 
nilen Allah'ın iradesi, bizzat A Halı'm kendisinin belirttiği ve bildirdiği 

iradesidir, yoksa insanın kendisinin uydurduğu Tann iradesi değil. 
Bu durumda o kişi Allah'ın iradesine değil, bilakis kendi iradesine 

uymaktadır ki, bu da tamamıyla mukavelenin şartlarına aykırıdır. 
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Sadece, Onun Kitabının ve peygamberinin öğretilerine uygun tu¬ 
tum ve tavır benimseyen kimse ya da topluluk, rhukavelenin şartla¬ 
rını yerine getirmiş sayılacaktır. 

Yukandaki mukavelenin açıklamalarından, Allah'ın şartlarının 
yerine getirilmesini, niçin bu dünya hayatının son bulmasından 
sonraki öteki aleme bıraktığı hususu da açıklık kazanmaktadır. Aşi¬ 
kardır ki, cennet sadece satıcının canını ve malını Allah'a satması 
işinin karşılığı değil, "aksine bu şeylerin ve tasarruflarının, Allah'ın 
bir vekili" olarak Onun iradesine teslim etmesi 'nin karşılığı olacak¬ 
tır. Şu halde, bu mukavele, ancak satıcının hayatı son bulduktan ve 
pazarlığı yaptıktan sonra son nefesine kadar anlaşmanın şartlarını 
yerine getirdiği de ispatlandıktan sonra ikmal edilmiş olacaktır. İşte 
sadece bu andan itibaren, mukavelenin şartlarına mutabık olarak o, 
mükafatlandırılmaya layık görülecektir. 

Ayrıca bu hususun içinde yer aldığı siyak ve sibakı da anlamamız 
çok iyi olacaktır. Bir önceki bölümde, iman konusundaki imtihanı 
kaybeden ve iş güçlerine rağmen, cahillikleri yüzünden veya sami¬ 
miyetsiz oluşlanndan veyahut da tamamıyla nifaklarından dolayı, 
Allah ve dini için, zamanlarından, pazarlarından, hayatlarından ve 
arzularından hiçbir fedakarlıkta bulunmayan insanların zikri geç¬ 
miştir. Bu yüzden, değişik kişi ve kesimlerin tutum ve tavırları tenkit 
edildikten sonra, kabul ettikleri imanın nelere delalet ettiği açık bir 
ifade ile anlatılmakta: "Bu, Allah'ın var olduğu, tek olduğu hususu¬ 
nu salt dil ile ikrar etmek değil, fakat O nun sizin nefsinizin ve sahip 
olduklarınızın Malik'i ve Efendisi olduğu gerçeğini kabul etmenizdir. 
O halde, eğer bunlan Allah'ın emrine uygun olarak sarfetmeye hazır 
ya da istekli değilseniz ve üstelik bunlan ve diğer bütün eneıji kay¬ 
naklarınızı Allah'ın iradesinin hilafına harcıyorsanız, imanı ikrarda 
sahtekar olduğunuzun açık bir delilidir. Gerçekten samimi olarak 
inananlara gelince, onlar gerçekten kendilerini ve servetlerini Al¬ 
lah'a satanlar. O nu sahibleri ve efendileri olarak görenler ve hiçbir 
ayırma-kayırma olmadan bütün enerjilerini ve mallarını, O nereye 
harcanmasını emrediyorsa, oraya harcayan, nereye harcanmasını 
yasaklıyorsa oraya sarfetmeyenlerdir." 

107. Bazı münekkitler ayette geçen "... bu vaad, Tevrat'ta ve In¬ 
cil'de muhtevidir..." ifadesinin adı geçen bu kitaplarca doğrulanma¬ 
dığını söylerler. Incil'le ilgili itirazları, bugünkü mevcut İncillere göre 
bile açıkça ters düşmektedir. Hz. Isa’nın, bu niyeti tasdikleyen sözle¬ 
ri vardır, örneğin: 

"Ne mutlu, doğruluk ve salah uğruna eziyet edilenlere, çünkü 
cennet onlanndır." (Matta, 5: 10) 

"Hayatını bulan onu kaybedecektir ve benim uğruma hayatını 
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kaybeden de onu bulacaktır." (Matta. 10. 39) 

"Ve, benim adım uğruna evlerini veya kardeşlerini veya kızker- 
deşlerini veya babalarını veya analarını veya çocuklarını veyahut 

topraklarını terk eden herkes yüz mislini ve ebedi hayatı miras ala¬ 
caktır." (Matta, 19:29) 

Mamafih, eldeki mevcud Tevrat’ın bütünlüğü içerisinde bu mu¬ 
kavele meselesini tasdik bir durum görülmediği doğrudur. Fakat, 
örneğin, pazarlığın ilk kısmı, şöyle ya da böyle bazı yerlerde zikredil¬ 
mektedir: 

"...Seni satın alan babanız o değil mi? Seni yaratan, pekiştiren o 
değil mi?..." fTesniye, 32: 6) 

"Dinle, ey İsrail! Tanrımız olan Rab, bir olan Rabdir. Tannn olan 
Rabbi bütün yüreğinle ve bütün canınla ve bütün kuvvetinle seve¬ 
ceksin." (Tesniye, 6: 4-5) 

Fakat "pazarlığın" diğer bölümüne gelince, yani “cennetler vaa- 

di'ni Filistin topraklanna hamletmişlerdir. 
"Dinle, ey İsrail! Ve onu yapmaya özen göster, ta ki sana iyilik ol¬ 

sun ve atalarının Tanrısı Rabbin sana vadettiğı gibi, süt ve bal akan 

diyarda ziyadesiyle çoğalasınız.” (Tesniye, 6: 3) 
Çünkü bu, ahiret ve hesap gününe iman Hak yolun ayrılmaz bir 

parçası olmasını rağmen Tevrat'ın, ölümden sonraki hayat, hesap 

günü, mükafat ve cezalar konusunda herhangi bir esas zikretmeme¬ 
sinden dolayıdır. Fakat yine de, orjinalinde Tevrat'ın böyle bir inancı 
ihtiva etmediği anlamına gelmez. Hakikat şu ki, dejenerasyon dö¬ 
nemlerinde yahudiler, o kadar maddeci olmuşlardı ki, bu dünyadaki 
refah ve servetten başka Allah'tan herhangi bir mükafatın gelebile¬ 
ceğini düşünemez hale gelmişlerdi. İşte bu yüzden, ibadeti ve itaati¬ 

ne karşılık olarak Allah ın insanoğluna vermeyi taahhüt ettiği sözle¬ 
rin hepsini aslından saptırmışlar ve bunlan Filistin topraklanna 
hamletmişlerdir. 

Bu çerçevede aynca unutulmamalıdır ki, orijinal Tevrat nüshası¬ 
nın birçok şekilde değişikliklere uğramış olması, yukanda bahsedi¬ 
len tahriflerin mümkün olduğunu göstermektedir. Ondan bazı bö¬ 

lümler çıkartılmış ve aslında olmayan bazı bölümlerde ona ilave edil¬ 
miştir. Böylece, şimdiki bu haliyle Tevrat, safı olarak Allah'ın kelamı 

olmayıp, bazı Yahudi alimlerinin karıştırdıkları birçok yorumlar 

vs. de ihtiva etmektedir. O kadar ki, bazı yerlerde Yahudilerin riva¬ 
yetlerini, ırkçı önyargılannı, hurafelerini, arzu ve isteklerini, hukuk¬ 
sal yorumlamalarını, vs. Allah'ın sözüne kanştırdıklan ne varsa 
bunlan Allah'ın sözünden ayırdedebilmek tümüyle imkansız hale 
gelir. (Daha fazla izah için lütfen bkz. Al-i İmran an: 2) 
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112 Tevbe edenler,108 ibadet edenler, hamd edenler, (İslam uğrunda) 
seyahat edenler,109 rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredenler, kötü¬ 
lükten sakmdıranlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlar;110 sen (bütün) 
mü'minleri müjdele. 

AÇIKLAMA 

108. Arapça bir kelime olan " "tövbe edenler" anlamına 
gelir. Fakat burada geçtiği şekilde. "Sürekli bir özellik olarak piş¬ 
manlık duymaya sahip olanlar" anlamına gelir. Yani tekrar tekrar 
tövbeden geçerler. Ayrıca "tevbe" kelimesinin lügat manası "dönmek, 
yönelmek' veya "geriye dönmek" demektir. Buna göre, bu kelimenin 
tercümesi şöyle olur: "...Tekrar tekrar Allah'a dönen kimseler..." Bu 
hal. gerçek bir mü’minin en başta gelen özelliğidir. Zira bir mü min 
bile, canını, malını Allah a sattığı hususunda yaptığı pazarlığı bazen 
unutabilme istidadmdadır. Çünkü bu duyu organlarıyla alakalı ol¬ 
madığı. aksine onun aklı ve kalbi ile ilgili olduğu için bunlann. ger¬ 
çekte kendisinin değil bilakis Allah'a ait olduğunu her an unutabilir. 
Yani, bu yüzden, hakiki bir mü'min bile bazen "pazarlığı" unutabil- 
mekte ve sanki bunların sahibi kendisi imiş gibi davranabilmekte¬ 
dir. Fakat bu. bir anlık dalgınlığını ve yaptığı anlaşmanın şartlarını 
ihlal etmekte olduğunu farkeder etmez bu davranışından dolayı he¬ 
men pişmanlık duyar ve bundan utanır. Allah'a dönerek O nun affını 
talep eder, yaptığı mukaveleyi yeniler ve her bir azgınlığının ayağını 
kaydırmasından sonra da. O na bağlılığı hususunda şerefi üzerine 
and içer, söz verir. Bu şekilde bir pişmanlık ve nedamet duygusu bile 
tek başına, insanın sahip olduğu imana her zaman döneceğinin bir 
teminatıdır. Yoksa fıtratından kaynaklanan zaafından dolayı kişi¬ 
nin. hiç hata yapmadan ve ihmal tuzağına düşmeksizin bu mukave¬ 
lenin şartlarını tam tamına ve hissederek yerine getirmesi mümkün 
değildir. İşte bu nedenledir ki gerçek mü'mini överken Allah'ın 
"...tekrar tekrar Allah’a döner..." diye buyurmakta ve tam tersine "Al- 
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lah'a itaat ve kulluk hususunda mukavelesini vapükian sonra asla 
hataya düşmez" dememektedir. Bu da. insanın başarabileceği en 
yüce mükemmelliktir. Şimdi bu karakterin, gerçek mü minlere ait 
özellikler listesinin en basında yer almasının hikmeti üzerinde biraz 
düşünelim: Bu. imanı ikrardan sonra suç işleyenleri ikaz etmek için¬ 
dir. 111. ayette gerçekten inananlann. canlarım ve mallanm Allah'a 
satanlar olduklan söylenebilmişti. Bundan sonra da onlan eğer ger¬ 
çekten samimi olarak mü min olmayı istiyorlarsa, herşeyden önce 
kendilerine bu özelliği kazandırmalan gerektiği ve daha fazla hataya 
sapmama!an için de inatçılık göstermeksizin hemen Allah'a dönme¬ 
leri hatırlatılmaktadır. 

109. Bazı müfessirier " -r"-'— " ibaresinin "...oruç tutanlar" anla¬ 
mına geldiği görüşündedirler. Bu. kelimenin lügat manası değildir, 
aksine Hz. Peygamber e (s.a) isnad edilen sahih olmayan bir rivayete 
nebnî mecazdır. Bu nedenle, biz bu hususta kelimenin lügat mana¬ 
sından ayrılmanın gerekmediği kanaatindeyiz. Yani, bu durumda. 
"...(O'nun rızası için) yeryüzünde dolaşanlar" manasına gelir. Çünkü 
bu kelime burada salt "...yeryüzünde sadece dolaşmak ..." anlamına 
gelmez, aksine "... İslam'ı yaymak, cihada çıkmak, kafirlerin iktidar¬ 
da oldukları yerlerden hicret etmek, insanları ıslah etmek, gerçek 
bilgisi aramak, helalinden geçim sağlamak ve bunlara benzer asil ve 
yüce gayeleri tahakkuk ettirmek üzere yeryüzünde dolaşmak, seya¬ 
hat etmek' gibi manalan içerir. Müminlerin bu karakterinin burada 
özellikle hatırlatılması, kendilerinin "mü'min” olduğunu iddia etme¬ 
lerine rağmen cihada gitmemiş olanları azarlamak içindir. Onlara 
hakiki bir mü minin Allah'ın kelimesini yükseltmek için beldelere 
dağılan, inancının gereklerini yerine getirmek için bütün kuvveti ile 
çalışan ve yeryüzünde harekete geçmeye çağrıldığında esine kapa¬ 
nıp geride kalmayan olduğu öğütlenmektedir. 

110. Yani, imanın gerekleri, ibadet, ahlak, toplumsal dasTanış. 
kültür, ekonomi, poliüka. hukuk. sa\’aş-banş. kısacası bireysel ve 
toplumsal hayatın bütün yönlerinde '...Allahın belirlediği sınırlan 
titizlikle gözönünde bulunduran..." veya ... Allah'ın hükümlerini 
hakkıyla gözeten...' kimseler demektir. Onlar, arzularım tatmin için 
ne bu hudullan aşar s-e kendi kafalarından kanunlar uydurur ne de 
ilahi hukuk yerine başka sistemleri ikame ederler. Onlar bu hudud- 
lan korur ve çiğnenmelerine mani olurlar. Binaenaleyh gerçek 
mü minler öyle kimselerdir ki. Allah'ın belirlediği sınırlan sadece ye¬ 
rine getirmekle kalmaz aynı zamanda bütün güç ve imkanlanyla bu 
hududu hakim kılmak ve korumak için ellerinden geleni de yapar¬ 
lar. 
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1 13 Kendilerine onlann gerçekten çılgın ateşin arkadaşları oldukları 
açıklandıktan sonra-yakınları dahi olsa-müşriklcr için bağışlanma dile¬ 
meleri peygambere ve iman edenlere yaraşmaz.111 

114 İbrahim'in babası için bağışlanma dilemesi, ona yalnızca verdiği 
bir söz dolayısıyla idi.112 Kendisine, onun gerçekten Allah'a düşman ol¬ 
duğu açıklanınca ondan uzaklaştı. Doğrusu İbrahim, çok duygulu, yu¬ 
muşak huyluydu.113 

115 Bir topluluğa, Allah, hidayet verdikten sonra, korkup-sakınacak- 
lan şeyleri kendilerine açıklayıncaya kadar,114 onları sapıklığa sürükle¬ 
yecek değildir. Şüphesiz Allah, her şeyi bilendir. 

AÇIKLAMA 

111."... müşrikler için duada bulunmak... yakışık almaz..." ibaresi 
iki şeye delalet eder. Birincisi, "biz onlan seviyoruz ve onlara yakınlık 
duyuyoruz." İkincisi ise, "onlann suçlannın bağışlanabilir olduğu¬ 
nu düşünüyoruz" demektir, sadakati olduğu halde, günahkar olan 
bir kimse için böyle şeyler istemekte, dilekte bulunmakta bir beis 
yoktur. Fakat isyankar olduğu açıkça belli olan ve bu tutumunu giz¬ 
leme ihtiyacım duymayan kimseye sevgi beslemek, ona karşı sem¬ 
pati duymak ve kendi sadakatimizi şüpheye düşürecek bir yakla- 
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şımla bu kimsenin durumunun affedilebilir bir husus olduğunu dü¬ 
şünmek bir kere prensip olarak temelden yanlıştır. Yakın akrabala- 
nmızdan dahi olsa, "müşrik" kimselerin affedilmeleri için duada bu¬ 
lunursak. bu tip suçlann işlenmesini de teşvik etmiş oluruz. Çünkü 
bu tutum, akrabalık bağlarımız, Allah'a karşı beslediğimiz sadakat 
ve samimiyetten daha değerli ve üstün kabul ettiğimiz, Allah'a ve 
O nun Yoluna duyduğumuz sevginin bütünüyle saf ve katışıksız ol¬ 
madığı anlamlarına gelir. İsyankarlara karşı duyduğumuz bu sevgi¬ 
den Allah da etkilensin de ötekilerin hepsi bu suçtan cehennemi 
boylarken, kendi yakınlarımız olan bu kimselerin bağışlanmasını 
arzulamaktayız. Açıkçası bütün bunlar sadakat ve samimiyete aykı¬ 
rıdır. İman, "Allah a ve O nun yoluna olan sevgimizin kesinlikle saf 
olmasını ve Allah'ın dostunun bizim dostumuz, düşmanının da bi¬ 
zim düşmanımız olmasını gerektirir. Allah'ın, "... müşriklerin affe¬ 
dilmeleri için dua etmeyin" dememiş olması bunun yerine, "müşrik¬ 
lerin yarlığanmalannı dilemek Peygamber e de, iman edenlere de ya¬ 
raşmaz" diyerek ikazda bulunması şuna işaret eder: "Sizin için doğ¬ 
ru olsa, bizim düşmanlanmıza sempati göstermenin uygun olmadı¬ 
ğını bizzat kendinizin düşünmesi ve suçlarının bağışlanabilir cins¬ 
ten olmadığını bilmenizdir. hatta, bu konuda bizden herhangi bir af¬ 
fın geleceğini de ummamaksınız." 

Bu hususta "müşriklere, sadece imani konularda sempati duyul¬ 
masının yasaklandığına iyice dikkat edilmesi gerekir. İnsani ilişkile¬ 
re gelince ki bu da, kişinin kendi akrabasının haklarım gözetmesini, 
sevgi beslemesini, sempati ve merhamet hislerini taşımasını ve onla¬ 
ra karşı dostane duygulara sahip olmasını gerektirir ve bu kesinlikle 
yasak değildir. Aksine bu tip bir davranış fazilet sayılır. İster mümin 
ister kafir olsun bir akrabamıza karşı bütün dünyevi vazifelerimizi 
yerine getirmemiz gerekir. Onun derdine ortak olmalı, muhtaç ve ye¬ 
tim olanlarına destek sağlamalı, hasta ve yaralı olanlanna, müslü- 
man olup olmadıklarına bakmaksızın olabildiğince yakınlık ve ilgi 
göstermeliyiz. 

112. Buradaki atıf babası ile olan bütün bağlan kopardığı zaman 
Hz. İbrahim'in söylediği şeylerdir: 

“Sana selam olsun: Ben senin için Rabbimden bağışlanma dileye¬ 
ceğim. Çünkü Rabbim bana karşı pek lütufkardır." (Meryem: 47) 

"Ve sapanlardan olan babamı da bağışla. Beni, insanlann yeni¬ 
den diriltildikleri gün rezil rüsvay etme! O gün ne mal ne evlat fayda 
verecektir. Allah'a ancak, selim ve saf bir kalble gelenler kurtulacak¬ 
lardır." (Şuara: 86-89) 

"... Senin için bağışlamayı dileyeceğim.fakat Allah'tan gelecek 
herhangi birşeyden seni kurtarmaya gücüm yetmez." (Mümtahi- 
ne:4) 
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ilgili ayetlerde Hz. İbrahim in (a.s) babasının affedilmesi için kul¬ 
landığı ifade ve tonun bile çok ihtiyatla seçilmiş olduğuna dikkat 
edilmelidir. Fakat Hz. İbrahim (a.s). kendisi için duada bulunduğu 
ve yargılanmasını istediği şahsın, açıkça Allah'a karşı gelmiş bir asi 
ve O’nun Yolu'nun amansız bir düşmanı olduğunu farkedince artık 
onun hakkında ihtiyatlı bir üslupla da olsa dua etmekten bizzat ka¬ 
çınmış ve Allah’tan ona ğelecek herhangi bir şeyi önleme gücüne sa¬ 
hip olmadığını açık ifadelerle ilan etmiştir. (Hatta bu kimse, kendisi¬ 
ni sevgi ve ihtimamla besleyip büyüten babası dahi olsa bu durum 
değişmedi.) 

113. Kur'an-Kerim’in, Hz. İbrahim (a.s) hakkında kullandığı 
«9 " ve " ^ ’’ kelimelerinin, çok geniş manaları vardır. "Evvah" 

yuika yürekli, ince ve yumuşak kalbli, alçak gönüllü, hüzünden mü¬ 
teessir ve Allah korkusundan kalbi ürperti içinde olan kimse demek¬ 
tir. "Halim" ise, çeşitli şartlarda kendine hakim olan, hiddetli ve düş¬ 
manlık anında kendini kaybetmeyen ve muhabbetinde, dostluk ve 
ilişkilerinde itidali koruyan kimsedir. Kelimelerin her ikisi de bura¬ 
da. en geniş anlamlarında kullanılmıştır. Hazret! İbrahim (a.s). Ce¬ 
hennem ateşinde yanacak olan babasına karşı son derece merha¬ 
metli ve saygılı olması nedeniyle onun için duada bulundu. Kendisi¬ 
ne hakim ve ihtiyatlı bir yapıya sahip olduğundan, kendini İslam Yo- 
lu'ndan uzaklaştırmak için gaddarca zulmeden babasına bile dua 
etmiştir. Kısaca, o Allah'tan gerçekten korkardı ve babası için bile ol¬ 
sa sınırlan aşmayı bile düşünmedi ve babasının bir Allah düşmanı 
olduğunu anladığı anda da onunla olan bütün ilişkilerini kesti. 

114. Şu, şu düşüncelerden, fiillerden ve yollardan uzak durmalan 
için önceden yapmamalan gerekenleri. "Allah, onlara açıklar ”. Fakat 
yine de buna aldırmaz ve batıl düşünce ve eylemlerinde ısrar ederler¬ 
se. o taktirde Allah. Hidayeti ni onlardan esirger ve izlemeye karar 
verdikleri batıl yolda yürümelerine mani olmaz. 

Bu. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'in çeşitli bölümlerinde, hidayeti kendi 
zatına, dalaleti de insanlara nisbet eden ifade tarzının anlaşılmasın¬ 
da umumi bir prensiptir. Allah'ın hidayeti, uyannca Allah önce, pey¬ 
gamberler ve kitaplarıyla, hak’ olan yolunu insanlara açıklar. Daha 
sonra bu yola uymak niyeti taşıyanlara imkan verir. Hak yolu takip 
hususunda onlan zorlamaz. Şayet. Hak yolun kendilerine açıklan¬ 
mış olmasına rağmen hala batıl yollarda yürümeye inat ediyorlarsa, 
o taktirde Allah, bilakis peşinden gitmeye kararlı oldukları yolu izle¬ 
meye imkan verir. 

Burada bu hususun geçtiği sözün gelişi mucibince bu durumun 
burada da açıklanışı. daha önce geçen paragrafta bahsi geçen kim¬ 
seleri uyarma, daha sonraki bölümde de zikredilecek onlanlan da 
tanıtma anlamına gelir. 
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116 Gerçek şu ki, göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır; diriltir ve öl¬ 
dürür. Sizin Allah’tan başka veliniz ve yardımcınız yoktur. 

117 Andolsun Allah, peygamberin. Muhacirlerin ve Ensarın üzerine 
tevbe ihsan etti.115 Ki onlar -içlerinde bir bölümünün kalbi nerdeyse kay¬ 
mak üzereyken116-ona güçlük saatinde tabi oldular. Sonra onlann tevbe- 
lerini kabul etti.117 Çünkü O, onlara (karşı) çok şefkatlidir, çok esirgeyi¬ 
cidir. 

AÇIKLAMA 

115. Gösterdikleri üstün hizmet nedeniyle Allah, Tebûk Seferi ile 
alakalı olarak Hz. Peygamber i ve ashabını, dikkatsizliklerinden 
kaynaklanan yanlışlarından dolayı affetti. Hz. Peygamber in (s.a) 
hatası, cihada katılabilecek durumda olduktan halde, bazı kimsele¬ 
rin geride kalmalanna müsaade etmiş olmasıydı. (Ayet: 43) 

116. Bu, önceleri öyle kritik bir anda savaşa gitmeye pek arzulu ol¬ 
mayan fakat daha sonra, kalblerinde gerçekten imana sahip olmala- 
n ve Hak Yolu sevmeleri nedeniyle bu zayıflıklannı yenen samimi sa¬ 
habelere işaret eder. 

117. Yani, Allah bir insanı, bizatihi düzelttiği bir zaafından dolayı 
cezalandırmadığı için, onlann yanlış eğilimlerini hesaba çekmeye¬ 
cektir. 
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0j? Vr&/^\yzjs& c^u: 
1 , 

^ jA* JLİ-> aIİ ai J}* 

118 (Savaştan) Geri bırakılan iiç (kişiyi) dc (bağışladı).1,8 Övlcki, bü¬ 

tün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmişti, nefisleri de kendile¬ 

rine dar (sıkıntılı) gelmişti ve O’nun dışında (yine) Allah'tan başka bir sı¬ 

ğınacak olmadığım iyice anladılar. Sonra tevbe etsinler diye onların tev- 

besini kabul etti. Şüphesiz Allah, (yalnızca) O, tevbeleri kabul edendir, 

esirgeyendir.119 

119 Ey iman edenler, Allah'tan sakının ve doğru (sadık) olanlarla bir¬ 

likte olun. 

120 Medine halkına ve çevresindeki bedevilere, peygamberden geri 

kalmaları, kendi nefislerini onun nefsine tercih etmeleri yakışmaz. Bu, 

gerçekten onların Allah yolunda bir susuzluk, bir yorgunluk, dayanıl¬ 

maz bir açlık' (çekmeleri), kâfirleri 'kin ve öfkeyle ayaklandıracak' bir 
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yere ayak basmaları ve düşmana karşı bir başan kazanmalan karşılığın¬ 

da, mutlaka onlara bununla salih bir amel yazılmış olması nedeniyledir. 

Şüphesiz Allah, iyilik yapanların ecrini kaybetmez. 

AÇIKLAMA 

118. Geriye kalışlarının mazeretlerini Hz. Peygamber e (s.a) arzet- 
mek üzere gelenler arasında bu üç kişi de bulunuyordu. Onlann 
seksenden fazlasını Hz. Peygamber e yalan mazeret beyan eden mü- 
naalıklar teşkil ediyordu. Hz. Peygamber söylediklerini kabul etti ve 
onlan başından savdı. Daha sonra sıra, gerçek birer mü'min olan bu 
üç kişiye geldi. Bunlar suçlarını açıkça itiraf ettiler. Bundan dolayı, 
Hz. Peygamber, onlann hakkmdaki karannı tehir etti ve durumlan 
konusunda Allah'tan herhangi bir karar gelinceye kadar onlarla her 
türlü sosyal münasebeti kesmelerini müslümanlara emretti. Onla¬ 
nn durumlan hakkında karar vermek için de bu ayeti kerime nazil 
olmuştur. 

Bu konuda, sözkonusu üç kişinin halinin, 99. açıklama notunda 
geçen yedi insanın durumundan farklı olduğu hususu akılda bu¬ 
lundurulmalıdır. Onlar ise. hatalanndan dolayı hesaba çekilmeden 
önce kendi kendilerini cezaya çarptırmışlardı. 

119. Durumlan, bu ayeti kerimede belirtilen üç kişi, Ka'b b. Malik, 
Hilal b. Umeyye ve Marare b. Ruba'i idi. Bunlar, daha önce de söylen¬ 
diği gibi samimi birer mü min idiler. Bu hadiseden önce samimiyet¬ 
lerini ispat edecek birçok delil ortaya koymuşlardı. Son ikisi Bedir 
Harbine de katılmışlardı. Dolayısıyla imanlan, her türlü şüpheden 
uzaktı. Ka'b ise. Bedir savaşına kalılmamış olmasına rağmen Hz. 
Peygamberin diğer bütün seferlerine iştirak etmiş bulunuyordu. 
Fakat yaptıklan tüm bu hizmetlerine rağmen bütün sağlam müslü- 
manlann cihada gitmeleri emredildiği Tebûk Seferi gibi çok kritik bir 
zamanda göstermiş olduklan ihmalden dolayı şiddetle cezalandınl- 
dılar. 

Tebûk dönüşünde Hz. Peygamber (s.a) müslümanlara, sefere ka¬ 
tılmayanlardan tüm alakalarını kesmelerini emretti. Hatta o kadar 
ki müslümanlar bunların selamını bile almayacaklardı. Bu şekilde 
devam eden sosyal boykot ve tecritten kırk gün sonra, ailelerine de, 
onlarla teşrik-i mesaide bulunmamaları emredildi. Velhasıl, onlar 
Medine'de bu ayetle de anlatıldığı gibi, çok kötü bir duruma düştü¬ 
ler. Nihayet, elli günlük bir boykottan sonra sözkonusu üç kişinin 
affedildiklerini ilan eden bu ayet nazil oldu. 

Yukarıda zikredilen boykot hikayesi, bu üç kişiden biri olan Ka'b 
b. Malik tarafından detaylı olarak anlatılmıştır. Yaşı ilerleyip gözleri 
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de görmez bir hale geldiğinde, hikayesini kendisine her yerde eşlik 
eden oğlu Abdullah'a bizzat kendisi anlatmıştır. Bu hikaye, herkes 
için güzel bir ders olduğundan Ka'b b. Malik in kendi ifadesi ile ay¬ 
nen aktarıyoruz: 

Hz. Peygamber her ne zaman müslümanlan cihada hazırlanma¬ 
ları için teşvik ettiyse ben de bu hususta hazırlıklar yapmaya karar 
verirdim. Fakat eve gittiğimde "Acelesi yok. hele bir zamanı gelsin, 
hazırlıklarımı kolayca yapar, yola koyulurum" diyerek ihmalkarlık 
yapardım. Bu ihmalcilik durmayıp devam etti. Bu şekilde, ordu sefe¬ 
re çıkacağı zamana kadar hazırlıkları yine ihmal ettim. Hiçbir hazır¬ 
lık yapmadığım halde kendi kendime. "Adanı sende, bir iki gün son¬ 
ra ben de hazırlanır, onlara yolda yetişirim” dedim. Fakat ihmalkar 
oluşum niyetlerimi uygulamaya koymaktan beni yine alıkoydu. So¬ 
nunda orduya katılabilmem için hiçbir fırsat kalmadı. Bedbahtlığı¬ 
ma ilaveten, sefere katılmayıp Medine'de kalan diğer kimselerin de 
ya münafık ya da yaşlı veya cihada gitmeleri uygun olmayan insan¬ 
lar olduğunu görünce hepten mahvoldum ve bu vicdanımı sürekli 
kemirdi durdu. 

Her defasında olduğu gibi, Tebûk seferinden dönüşünde de Hz. 
Peygamber (s.a), mescidde iki rekat namaz kıldı. Daha sonra, halkla 
görüşmek üzere orada oturdu, önce sayılan, seksen küsur olan mü¬ 
nafıklar huzuruna geldi, ciddi ciddi yeminlerle utanmadan aslı asta- 
n olmayan uydurma mazeretlerini söylediler. Hz. Peygamber (s.a), 
onlardan herbirinin uydurma hikayelerini dinledi, gösterdikleri gö¬ 
rünüşteki mazeretlerini kabul etti ve kalblerinde gizlediklerini ise: 
"Allah sizi affetsin" diyerek Allah'a havale etti. Daha sonnra mazeret 
beyan etme sırası bana geldi. Rasulullah'a doğru yürüdüm ve selam 
verdim. Gülümseyerek, "Peki seni ne tuttu?" dedi. (Bir an durakla¬ 
dım). Vallahi, şu dünyadan her kim olursa olsun, onu ikna etmek 
için bir veya birkaç mazeret uydurabilirdim. Çünkü konuşma ve ik¬ 
na sanatında pek mahir biriydim. Fakat burada benden açıklama 
yapmamı isteyen Yüce Peygamber di. İnanıyorum ki şayet ben onu, 
şu anda yalan mazeretler uydurarak kandırsam bile, Allah sözkonu- 
su durum hakkında hakikati ona bildirir ve tekrar onu öfkelendirir- 
dim. öte yandan, eğer doğruyu söylesem bir an için belki onu kızdır¬ 
mış olmama rağmen umulur ki. Allah beni affedebilirdi. İşte bunun 
için, dedim ki "Hayır! Ya Rasulullah, vallahi benim sizden geri kal¬ 
mama sebep olacak hiçbir özrüm yoktu. Ben, Tebûk seferine katıl¬ 
mak için her yönden her zamankinden daha çok hazırlanabilecek 
güçteydim." Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a) "Hakikaten bu şa¬ 
hıs doğru söyledi" dedi. Daha sonra bana döndü ve: "Ey Ka'b, haydi 
kalk, Allah hakkında hükmedinceye kadar bekle" buyurdu. 

Ben de kalktım ve kabilemin mensuplan arasındaki yerime otur- 
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dum. Hiçbir mazeret ileri sürmediğim için etrafımdakiler hemen be¬ 
ni dürtmeye ve azarlamaya başladılar. Bu durumda şeytan bana "git 
ve yalan mazeretler uydur" diyordu. Fakat benden başka aynı şeyi 
söyleyen, Marare b. Rebi ve Hilal b. Ümeyye gibi daha iki iyi kimsenin 
de bulunduğunu öğrenince, söylediklerimden dolayı memnun ol¬ 
dum ve doğru ne ise onda sebat ettim. 

Bu olaydan sonra, Hz. Peygamber (s.a) aynı durumda olan üçü¬ 
müzle müslümanlann konuşmasını yasaklayan bir emirname çı¬ 
kardı. Diğer iki kişi evlerine kapandıran halde ben evimden dışan 
çıkar namazlan cemaatle kılar ve çarşı pazarda dolaşırdım. Benim¬ 
le hiçbir kimse konuşmadığı için bana hiç tanıdığı olmayan yabancı 
bir şehirdeymişim gibi geliyordu. Mescide vardığımda, daha önceleri 
olduğu gibi selamımı verir ve Hz. Peygamber in (s.a) selamımı alma¬ 
sını beyhude yere beklerdim. Sonra namazı Rasulullah'a (s.a) yakın 
kılardım ve gizlice onu gözetlerdim. Namazıma durduğum sıra, bana 
doğru dönerdi. Fakat ben onun tarafına bakınca da yüzünü çevirir¬ 
di. Bu durum böyle sürüp benim için dayanılmaz bir hal alınca, bir 
gün. amcamın oğlu olan ve çocukluktan beri arkadaşım yeğenim 
Ebu Katade'yi görmeye gittim. Bahçesinin duvarını tırmanarak aş¬ 
tım ve selam verdim, fakat vallahi o bile selamımı almadı. Bunun 
üzerine ben de: 

-Ey Ebu Katade, Allah adına sana soruyorum, ben Allah'ı ve Ra- 
sulünü sevmiyor muyum? dedim. Fakat sustu, cevap vermedi. Tek¬ 
rar Allah adına sordum. Yine sükut etti. Üçüncü bir daha Allah adı¬ 
na tekrar and verdim. Bu defa sadece: 

-Allah ve Rasulü daha iyi bilir diye cevap verdi. Gözlerim yaşla dol¬ 
du ve oradan da umutsuzca ayrıldım, geri döndüm. 

O günlerde başka bir hadise daha olmuştu. Bir keresinde pazar¬ 
dan geçerken bir Suriyeli bana gelerek ipek içine sanlı bir mektup 
verdi. Bu mektup Gassan kralından geliyordu ve şöyle diyordu: "Ha¬ 
ber aldığımıza göre senin liderin, bu günlerde sana eza ve cefa edi¬ 
yormuş. Fakat sen. öyle değersiz alalade bir şahıs olmadığın için biz 
senin orada heba olmana nza göstermeyiz. Binaenaleyh, bize gel, sa¬ 
lta şanına layık bir hürmet ve ihsanda bulunuruz." Mektubu oku¬ 
yup bitirince kendi kendime "İşte bir imtihan daha" dedim ve derhal 
mektubu yanmakta olan ocağın içine attım. 

Boykotun kırkıncı günü falandı, bir gün baktım birisi Hz. Pey¬ 
gamberden, bundan böyle artık hanımdan da ayn kalacağım habe¬ 
rini getirdi. "Onu boşayacak mıyım?" diye sordum. "Hayır" dedi. "Sa¬ 
dece ayn duracaksın." Bu haber üzerine hanıma: Babanın evine git 
ve Allah tan benim hakkımda bir hüküm gelinceye kadar bekle" de¬ 
dim. 

Nihayet boykotun ellinci günü sabah namazını kıldıktan sonra. 
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son derece üzgün evimin damında otururken, tam o sırada "Ka'b ibn 
Malik, müjde" diye olanca kuvvetiyle bağıran birisinin sesini işittim. 
Hemen Allah'ın huzurunda secdeye kapandım. Çünkü affım için ge¬ 
rekli emrin gelmiş olduğunu anlamıştım. Az sonra, tevbemin kabu¬ 
lünden dolayı beni tebrik etmek için koşanlarla evimiz dolup taşma¬ 
ya başladı. Kalktım ve doğruca mescide gittim. Mutluluktan Hz. Pey¬ 
gamberin (s.a) yüzünün parıldadığını görüyordum. Selamımı aldı ve 
şöyle buyurdular: "Seni tebrik ederim, bugün hayatının en hayırlı 
günüdür." 

- Ya Rasulullah (s.a) bu müjde sizden mi, yoksa Allah tarafından 
mı" diye sordum. O da, "Hayır Allah'tandır" diye cevap verdi. Daha 
sonra bu ayetleri (117 ve 118) okudu. "Ey Allah'ın Rasulü, tevbe için 
bütün malımı mülkümü sadaka olarak bağışlamam isteniyor mu?" 
diye sordum. Allah'ın Rasulü: 

- "(Hayır) malının bir kısmını kendine alıkoy. Böylesi senin için 
daha hayırlıdır" buyurdu. Buna göre ben de: 

-Şu Hayber'deki hissemi akkorum, dedim. Geri kalan malımın 
tümünü sadaka olarak dağıttım ve daha sonra Allah'a şöyle yemin 
ettim: "Allah beni bu badireden ancak doğruluğumla kurtardı. Artık 
ben, bundan böyle yaşadığım sürece doğrudan başka hiçbir söz söy¬ 
lemeyeceğim. Şu ana kadar da gerçeğin aleyhinde kasten bir söz 
söylememiş olmam bundandır. İnşaallah. aynı şekilde gelecekte Al¬ 
lah'ın beni yalanlardan koruyacağını umanm." 

Bu kıssa ibret alınacak bir çok dersleri içermektedir. Her mü mi¬ 
nin bunlan, kafasına ve kalbine nakşetmesi gerekir. 

Bu derslerin ilki ve en önemlisi şudur: İslam ile küfür arasında 
süren çatışma son derece önemli ve hassastır. Bu hususta mümkün 
olduğu kadar uyanık ve dikkatli olmalıyız. Faal olarak "küfür" tarafı¬ 
na katılan kimsenin durumunu anlatmak gereksizdir, zira o açıktır. 
Eğer bir müslüman ömründe bir kere bile olsa, İslam'ın yanında yer 
almakta en ufak bir ihmal gösterse ve bunu da hiçbir art niyeti ol¬ 
maksızın yapsa dahi, bütün hayatı boyunca yaptığı ibadetleri, amel¬ 
leri ve İslam uğrunda bulunduğu fedakarlıkları tümüyle kaybetme 
ile karşı karşıya kalır. İşte Bedir, Uhud, Ahzab ve Huneyn savaşla- 
nnda büyük işler başarmış ve samimiyet ve imanlan şüpheden bü¬ 
tünüyle uzak değerli kimselere bile böyle şiddetli bir tavır alınması 
bundandır. 

Birincisi kadar önemli olan ikinci hususa gelince, kişi vazifesini 
yaparken en ufak bir ihmali bile kesinlikle düşünmeli. Çünkü bu tür 
bir ihmal kişiyi affedilmez suçlar arasında sayılan büyük bir günahı 
işlemeye götürür. Bir kimsenin herhangi bir art niyet olmadan bir 
suçu işlemesi gerçeği bile kişiyi cezalandırmadan kurtaramaz. 

Son olarak bu olaydan alacağımız ders şudur: Bu kıssa bize, Hz. 
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Peygamber in (s.a) liderliğinde ortaya konan toplum modelinin ger¬ 
çek özünü gösteriyor. Bir tarafta, haince işleri herkes tarafından çok 
iyi bilinen münafıklar vardı. Kendilerinden, sergiledikleri haince 
davranışlardan daha iyisi beklenmediği için ileri sürdükleri yalan 
mazeretleri hiç itiraz etmeden kabul edildi. Diğer tarafta, mü min ol¬ 
duğu ispat edilmiş ve her tür şüpheden uzak fedakarlıkları olan o üç 
kişinin halini bir düşünelim. Onlar, kendilerini haklı çıkarmak üze¬ 
re hiçbir yalan hikaye uydurmayıp aksine kabahatlerini açık ve net 
olarak itiraf ettiler. Fakat, münafıkların tersine, ağır bir cezaya çarp¬ 
tırıldılar. Bu ceza onlara, imanları hakkında bir şüphe bulunduğun¬ 
dan dolayı değil, fakat o kendileri gibi gerçek mü‘mirilerin, ancak bir 
münafığa yakışacak davranışa benzer bir davranış sergilediği için 
verildi. Böylece, bu ceza ile. hatırlatılmak istenen husus şu idi: "Siz 
dünyanın tadı tuzusunuz. Ama sizin gibi iyi insanlar da bozulursa, o 
zaman, bu dünyanın tadı tuzu nereden gelecek?" 

Meselenin dikkate değer bir başka yönü de vardır. Bu olayda, lide¬ 
rin ve onun takipçisi müslüman toplumun ortaya koydu klan tavır 
gerçekten eşsizdir. Azıcık dahi olsa herhangi bir kin ve öfke duygusu 
kanştırmamak şartıyla lider, şefkat duygusundan da aynlmaksızın 
tebaasını -gerektiriyorsa- en şiddetli bir şekilde cezalandırabilir. 
Onun cezası, babanın oğluna verdiği cezaya benzer. Babalık şefkati¬ 
nin ne olduğunu anlar anlamaz kişi, liderinin de, kendisine verdiği 
cezanın, hareketlerini ıslaha yönelik, dolayısıyla kendi haynna ol¬ 
duğunu anlar. Böylece takipçi çok zor şartlar altında bile en mü¬ 
kemmel itaat örneğini sergiler. Ağır cezalandırmadan muzdarip olur 
ama bunu şahsi veya taassubi gurur meselesi yaparak liderine baş¬ 
kaldırmayı asla düşünmez. Hatta önderin sevgisine karşı kalbinde 
hiçbir nefret beslemez, aksine onu öncekinden daha çok sevmeye 
başlar. Hayatının bu en mutsuz süresi boyunca liderinden sadece 
şefkatli bir bakışın özlemini çeker. Böyle bir kimsenin durumu, 
umudu gökte gördüğü bir bulut parçasında olan kuraklık ve kıtlık 
içinde kıvranan çiftçiye benzer. 

Şimdi de, hiçbir toplum tarafından gösterilemeyen en kuvvetli di¬ 
siplin ve en yüksek ahlaki espiyi ortaya koyan İslam Toplumuna bir 
göz atalım. Liderin emretmesiyle bir toplum sözkonusu kişilere bü¬ 
tünüyle yabancı hale geliyor. Liderin boykot ilan etmesiyle genel ola¬ 
rak da, özel olarak da bütünüyle bir toplum o ferde yabancı oluyor. O 
kadar ki, en yakın akraba ve candan arkadaşları bile onunla konuş¬ 
mamaktadır artık. Hatta hanımı bile onu kendi başına terketmekte- 
dir. Çevresindekilerden samimiyeti konusunda şüphe edip etme¬ 
diklerini kendisine söylemeleri hususunda yeminle yalvarıyor. Fa¬ 
kat ömrünü beraber geçirdiği en samimi arkadaşları bile, gerekli şa- 
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bitliği Allah ve Rasulünden istemesi gerektiğini söyleyerek geçiştiri¬ 
yorlar. Ama gösterilen bu sıkı disipline rağmen, toplumdaki ahlaki 
espiri, kimsenin kötülüğe başka kötülükleri ilave ederek bu düşkün 
kardeşinin durumundan avantajlar sağlamaya çalışmayacak kadar 
yüce ve temizdir. Aksine her fert, kardeşinin bu gözden düşmüş hali¬ 
ne üzülüyor ve affedilir edilmez de onu kucaklayıp bağırlarına bas¬ 
mak için yanşıyorlar. Zaten ona müjdeyi vermek için evine aceleyle 
koşuşmalan da bundandır. 

Kuranın oluşturmak istediği dürüst toplum modeli işte yu kanda 
anlatıldığı gibidir. 

Allah'ın, onlan sadece affettiğini bildirmekle kalmayıp, aynı za¬ 
manda Tevvab (Tevbeleri kabul eden) ve Rahim (Merhamet eden) sı¬ 
fatlan da zikretmesinin nedenini, bu sebeb-i nüzul açıklar. Bu, elli 
günlük cezalan süresince gösterdikleri samimiyetlerinin bir sonu¬ 
cuydu. Böyle yapmayıp da şayet onlar; kabahati işledikten sonra 
küstahlık gösteren ve gururu rencide olan herhangi birinin yapacağı 
gibi öfkeyle ve uygunsuz hareketlerle karşılık verseydiler veya boy¬ 
kot süresince, adeta toplumla olan bağlan koparmak pahasına bu 
karara asla boyun eğmeyecekleri gibi bir anlama gelen tavırda bu- 
lunsaydılar ya da bu boykot süresini, toplum içinde memnuniyetsiz¬ 
likleri yaygınlaştırmak ve lidere karşı güçlü bir "muhalefet" oluştur¬ 
mak için bütün hoşnutsuzlan etraflarında toplamakla geçirmiş ol¬ 
saydılar, işte o zaman toplumdan kesinlikle uzaklaştırılıp ihraç edil¬ 
miş olacaklardı. Ve adeta onlara şöyle denilecekti: "Artık gidiniz ve 
kendi benlik putunuza tapınız! Çünkü bundan böyle artık Allah’ın 
Kelimesi ni yüceltmek için size hiçbir imkan verilmeyecektir." Fakat 
bu üç kişi, kendilerine açık olmasına rağmen bu tip yolu benimse¬ 
mediler. Aksine görüldüğü gibi farklı bir yol tuttular ve Allah a kul 
olma özelliği sayesinde, kalblerinde bulunabilecek her türlü putu 
yok ettiklerini kendilerini Allah'ın yoluna tamamıyla vakfetmiş ol- 
duklannı, İslam toplumuna katılırken bir daha geri dönmemek için 
bütün gemilerini yaktıklarını, bu uğurda her türlü muameleye daya¬ 
nacaklarını, fakat yine de İslam ümmeti içinde kalmak pahasına şid¬ 
detli aşağılanmalara göğüs gereceklerini ispat ettiler. Bundan dolayı 
da, evvelki haysiyet ve şerefleriyle yeniden cemaate kabul edildiler, 
işte o affedilişin şefkatli kelimeleri: "Allah, onlara şefkati ile yöneldi, 
ki onlarda O na tevbe etsinler." Hadisenin gerçek çehresini, Kur an-ı 
Kerim, bu veciz ifadelerle tasvir etmiştir. İlk önce Mevla ilgisini bu üç 
kulundan esirgemiş, fakat hala kendi Rahmet kapışım terketmemiş 
olduklarım ve buruk, perişan kalbleri ile orada beklediklerini görün¬ 
ce onların sadakatlannı takdir ederek tekrar cemaate dahil etmek 
için onlara yönelmiştir. 
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121 Küçük, büyük infak ettikleri her nafaka ve (Allah yolunda) aştık¬ 
ları her vadi, mutlaka Allah'ın yapmakta olduklarının daha güzeliyle on¬ 
lara karşılığım vermesi için, (bunlar) onlar adına yazılmıştır. 

122 Mü'minlcrin tümünün öne fırlayıp çıkmaları gerekmez. Öyleyse 
onlardan her bir topluluktan bir grup, çıktığında (bir grup da), dinde de¬ 
rin bir kavrayış edinmek (tafakkuhta bulunmak) ve kavimleri kendileri¬ 
ne geri döndüğünde onlan uyarıp-korkutmak için (geride kalabilir). 
Umulur ki onlar da kaçınıp-sakınırlar.120 

123 Ey iman edenler, küfre sapanlardan size en yakın olanlarla sava- 
şm;121 sizde 'bir güç ve caydırıcılık' görsünler.122 Ve bilin ki gerçekten 
Allah takva sahipleriyle beraberdir.123 

124 Bir sure indirildiğinde onlardan bazısı: "Bu, hanginizin imanını 
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arttırdı?" der. Ancak iman edenlere gelince; onların imanını arttırmıştır 
ve onlar müjdeleşmektedirler.121 

AÇIKLAMA 

120. Bu ayetin anlamını kavramak için, alakalı olduğu 97. ayetin 
gözönünde bulundurulması gerekir. 'Bedeviler kafirlik ve münafık¬ 
lıkta daha beterdirler. Allah ın peygamberlerine gönderdiği hüküm¬ 
leri bilmemeye ve tanımamaya daha yatkındırlar." 

Kur'an-ı Kerim 97. ayette hastalığı sadece teşhis ederek belirtile¬ 
rine işaret etmişti. Bedeviler, Allah yolunun kanunları konusundaki 
cehaletleri yüzünden nifak hastalığından muzdarip idiler. Bu bilgi¬ 
nin merkeziyle hiçbir münasebet kurmadıklanndandı. Surenin bu 
sonuç bölümünde bu illetin çaresi gösterilmektedir ki, İslam ve 
onun muhtevası hakkında bir anlayışa sahip olsunlar. Bunun için, 
herkesin evini barkını terkederek bu bilgiyi öğrenmek üzere Medi¬ 
ne'ye gelmesi gereksizdir. Ancak, her kabile ve bölgeden sadece bazı 
kimselerin ilim merkezlerine (Medine, Mekke ve benzeri) gelmeleri ve 
İslam'ı öğrenmeleri ve sonra da bölgelerine dönerek genel halk ara¬ 
sında onun öğretilerini yaymaları yeterlidir. 

Bu, İslam! haraketi güçlendirmek için tam zamanında verilen çok 
önemli bir talimattır. Zira o sıralarda insanlar doğru-düzgün malu¬ 
mat sahibi olmadan büyük kalabalıklar halinde İslam dairesine giri¬ 
yordu. İslam'ın ilk yıllarında böyle bir talimata ihtiyaç olmadığı açık¬ 
tır, çünkü başlangıçta İslam'a girenler, manasını tam anladıktan 
sonra onu kabul ediyorlardı. Hiçbir kimse ön araştırma yapmadan 
müslüman olmayı düşünmemişti. Çünkü İslam'ı kabul etmek, aynı 
zamanda eziyetler görmeye açık bir davetiye idi. Hareket başarıya 
ulaşıp belli yerlerde güç kazanmaya başladığı zaman, oraların sa¬ 
kinleri, bölük bölük İslam dairesine girmeye başladılar. Tabiatıyla 
kabul etmeden önce, inancın içerdiği muhtevayı çok az kimse kavra¬ 
mıştı. Bunun yanında, hareketin sebep olduğu haleti ruhiye netice¬ 
sinde insanların ezici çoğunluğu, önceden olduklan halleriyle pek 
değişmeden İslam dairesine girmekte idiler. Sayı olarak bu büyük 
artış, dış görünüş itibariyle Islam a büyük bir güç kaynağı oluyordu. 
Fakat İslam konusunda doğru bilgiye sahip olmadıkları ve onun ah¬ 
laki vazifelerini yerine getirmeye hazır bir kıvamdan da yoksun ol¬ 
dukları için aslında bunlar İslam'a faydalı olmak değil, bilakis zarar 
verebilirlerdi. Bu durum, Tebük seferine hazırlıklar yapıldığı sırada 
açıkça ortaya çıktı. Allah'ın, İslam toplumunu tek bir bütün haline 
getirecek gerekli adımlann atılması için sözkonusu talimatı gönder- 
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mesi bu sebeptendir. Bundan dolayı, bütün yerleşim merkezlerin¬ 
den bazı kimseler çağırılarak onlara İslami vecibeler öğretildi ve bu 
konularda fiilen eğitildiler. Böylece bütün İslam'a mensup olanların 
Allah'ın belirlediği hudutlar hakkında bilgi sahibi olmaları için bu 
kimseler dönüşlerinde kendi kavim ve insanlarına bunu talim edip, 
öğreteceklerdi. 

Bu konuyla ilgili olarak, aynca iyice bilinmelidir ki; bu ayette kitle 
eğitimi hakkında verilen emir, yalnızca okuma-yazma ile ilgili değil¬ 
dir. Aslında, kitleler arasında İslam’ın anlaşılmasını ve kitlelerin İslam 

dışı yollardan korunabilmelerini sağlama, bu emirin kati hedefiydi. Biz¬ 
zat Allahu Teala'mn müslümanlara sunduğu eğitimin hakiki ve dai¬ 
mi gayesi budur. Ve bu yüzden de her eğitim sistemi bu kritere göre 
değerlendirilir ve bu yukarıdaki hedefi gerçekleştirilip, gerçekleşti- 
rilmemesine göre ne derece İslami bir eğitim olup olmadığı anlaşılır. 
Dolayısıyla en temel hedefinin, yukarıda altı çizili olarak belirtilen 
noktalan başarmak olduğu bilinmelidir. Bu olmadan, çağının Eins- 
tein'ını veya Freud'unu çıkarsa bile, herhangi bir eğitimi onaylamak 
ve ona İslami eğitim demek mümkün değildir. 

Metinde geçen " ^ j " ibaresinin kelimelerinin doğru 
anlamı üzerinde durmakta yarar var. Çünkü bu kelimeler, son za¬ 
manlarda insanlar arasında çok garip bazı yanlış anlamalara yol aç¬ 
mış ve müslümanlann dinsel eğitimlerinde, hatta genel olarak tüm 
dini hayatlarında öldürücü zehirler saçmıştır. Şüphesiz ki, Allah, bu 
kelimeleri müslümanlara eğitimin maksadım öğretmek için kullan¬ 
mıştır, yani bu İslami hayat tarzım ve sistemini iyice kavramak ya da 
başka bir ifadeyle hayatın her sahasında İslami olan ve olmayan dü¬ 
şünce ve tavırlarını ayırt edip onlar hakkında hüküm verebilmek 
için İslam'ın gerçek yapısı ve ruhuyla tanışmak demektir. Fakat da¬ 
ha sonra, teknik bir ifade olarak. İslam Hukuk ilmine "fıkıh" ismi ve¬ 
rilince. bu kelime, dış şekillerin ayrıntılı, cüzziyat ile uğraşan ve İs¬ 
lam hukukunun külli yorumunu reddeden 'bilim" için de kullanma¬ 
ya başlandı. 

"Fıkıh" kelimesi "fakahe" ve ayette geçen "li-yetefakkahu" ile aynı 
kökten olduğu için Kur’an'ın bu emrinin fıkıh bilgisini elde etmek 
hakkında olduğu şeklinde bir yanlış anlayış ortaya çıktı. Bu ilmin İs¬ 
lam'ın hayat sistemi içerisinde önemli bir yeri olduğu inkar edile¬ 
mez. ne var ki Kur'an'ın ifade etmek istediği şeyin hepsi olmayıp sa¬ 
dece bütünün bir parçasıdır. Bu yanlış anlama nedeniyle İslam top- 
lumunun uğradığı zararların hepsini burada saymamız mümkün 
değildir. Fakat şu kadarım belirtmek gerekir ki. İslam'ın ruhuna İliç 
önem vermeksizin, İslam'daki dini eğitimin, salt zahiri şekillerin yo- 
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rumuna indirgenmesinin sebebi işte bu yanlış anlamadır. Sonuçta 
bu durum zorunlu olarak kuru bir şekilciliğin, müslümanlann ha¬ 
yatının nihai gayesi haline gelmesine sebep olmuştur. 

121. Bu ayetin zahirinden, kafirlerle savaştan sadece onların ya¬ 
şadıkları bölgelere yakın müslümanlann sorumlu tutulduklan neti¬ 
cesi çıkanlabilir. Ancak, eğer bu ayeti müteakip paragrafla birlikte 
okursak, şu gerçek ortaya çıkar: "Yakınınızdaki kafirler sözü, sami¬ 
mi müslümanlar arasına karışarak İslam toplumuna çok büyük za¬ 
rarlar veren münafıklan gösterir. 

Bu, sözkonusu bölümün daha başında 73. ayette ifade edilen ilk 
husustur. Aynı emir burada müslümanlara meselenin önemini iyice 
anlatmak, yani kavmi, ailevi, içtimai ve daha önceden bağlı olduklan 
bir takım işlere aldırmaksızm kafirlere karşı cihada teşvik etmek 
üzere tekrarlanmıştır, iki emir arasındaki tek fark, 73. ayette müslü- 
manlardan sadece onlarla cihad etmeleri istenmesine rağmen bu 
ayette "Onlarla savaşın (Kıtal edin)" gibi tamamen münafıklann kö¬ 
künü kazımayı onlara iyice anlatmayı hedefleyen kelimeler kullanıl¬ 
mıştır. İki ayet arasında başka bir fark da şu iki kelimedir: 73. ayette 
"münafıklar ve kafirler" diye iki kelime kullanıldığı halde bu ayette 
sadece "kafirler" kelimesi kullanılmıştır. Bunun sebebi, münafıkla¬ 
rın bir müslümanmış gibi iddia ettikleri bütün haklarını kaybettik¬ 
lerini göstermektedir. Çünkü, "münafıklar" kelimesi içerisinde bu 
genişlik vardı. 

122. Bu şu demektir. "Onlar (mü minler) bundan sonra, şu ana ka¬ 
dar onlara karşı gösterdikleri yumuşak muameleyi göstermemeli¬ 
dirler. Bu zaten daha önce 73. ayette "Onlara karşı katı olun ve haşin 
davranın" biçiminde ifade edilmişti. 

123. Bu uyan iki mana içermektedir ki her ikisi de burada ifade 
edilmiştir: Birincisi "Eğer siz, aranızdaki ferdi, ailevi ya da iktisadi 
ilişkilerden dolayı onlara karşı herhangi bir şekilde yumuşaklık gös¬ 
terirseniz, böyle bir şeyin takvaya ters düşeceğini bilmelisiniz. Çün¬ 
kü takva yani Allah korkusu ile Allah düşmanlanyla dostça ilişkiler 
kurmak, bağdaşmaz. Eğer Allah'ın yardımını arzu ediyorsanız bun¬ 
lara son vermelisiniz." İkincisi: "Onlarla mücadele ederken ve cihad 
yaparken ahlaki ve insani sınırlan titizlikle gözetmelisiniz. Çünkü, 
her konuda sizler kendinizi sürekli belirlenmiş sınırlar içerisinde 
tutmanız gerekir. Nasıl olursa olsun eğer bu sınırlan aşarsanız, Al¬ 
lah'ın sizi yüzüstü terkedeceğini bilmelisiniz. Çünkü Allah sadece 
Allah'tan korkanlara (muttakilere) yardım eder. 

124. İmanın, küfrün, nifakın artması ve azalması hususunda bkz. 

Enfal an: 2. 
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125 Kalblerinde hastalık olanların ise, iğrençliklerine iğrençlik 

(murdarlık) ekleyip-arttırmış ve onlar kâfirler olarak ölmüşlerdir. 

126 Görmüyorlar mı ki, gerçekten onlar her yıl, bir veya iki defa bela¬ 

ya çarptırılıyorlar da120 sonra tevbe etmiyorlar ve öğüt alıp (ders çıkarıp) 

düşünmüyorlar. 

127 Bir sure indirildiğinde, bazısı bazısına bakar (ve): "Sizi bir kimse 

görüyor mu?" (der.) Sonra sırt çevirir giderler. 126 Gerçekten onlar, kavra¬ 

mayan bir topluluk olmaları dolayısıyla, Allah onların kalblerini çevir¬ 

miştir.127 

128 Andolsun, size içinizden sıkıntıya düşmeniz onun gücüne gi- 
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den, size pek düşkün, mü'minlcre de şefkatli ve esirgeyici olan bir pey¬ 
gamber gelmiştir. 

129 Eğer onlar yüz çevirirlerse, de ki: "Bana Allah yeter. O’ndan baş¬ 

ka ilah yoktur. Ben O'na tevekkül ettim ve büyük arşın Rabbi O'dur." 

AÇIKLAMA 

125. Yani, her sene boyunca bu tip olaylar, oniann iman konusun¬ 
daki iddialarını denemek için bir iki defa oluşturulur, ki bu da onla¬ 
rın müslümanlıklannın bir sahte paraya benzediğini açığa çıkart¬ 
mıştır. örneğin, onların imanları bazen, oniann şehvetlerini sınırla¬ 
yan bir Kur an emriyle veya çıkarlannı alt üst eden bir şeye inmma- 
lan emredilerek yahut oniann kişisel, ailevi ve kabilevi çıkarlanyla 
Allah, Rasulü ve iman arasında bir tercih yapmaya sevkedecek dahi¬ 
li mücadeleyle ya da mal, can, vakit ve güç fedakarlığı gerektiren bir 
savaşta denenmekteydi. Bütün bu imtihanlar, onların müslüman- 
lık kisvesi altında kaJblerinde gizledikleri nifak pisliğinin açığa çık- 
malannı sağlamıştır. Öte yandan, bu imtihanlara tabi tutulmaları 
zaten imanın esaslarından sapmış olduklanndan, oniann kalble- 
rinde birikmiş olan pisliklerini daha da artırmıştır. 

126. Bu olay, sadece yeni inen bir surenin okunması münasebetiy¬ 
le düzenlenen bir toplantıya, münafıklar da katılmak zorunda kalın¬ 
ca, ortaya çıktı. Hz. Peygamber, her yeni sureyi yerine yazılmadan 
önce bir hutbe gibi okurdu. Gerçek mü minler, onu mutlaka çok say¬ 
gılı ve duygulu bir şekilde dinlerlerdi. Fakat sadece müslüman ol¬ 
duklarını göstermek için toplantıya katılmış münafıklar, okunan 
şeylere hiçbir ilgi duymadıkları için moralleri bozuk bir şekilde sıkı¬ 
larak otururlardı. Ve kendilerinin toplantıda hazır bulunduklarını 
diğer insanlara fark ettirdiklerinden emin oldular mıydı, hemen sı¬ 
vışmak için fırsat ararlardı. 

127. "Allah oniann kalblerini Kur an dan çevirdi." Çünkü onlar 
Kur an ı dinlemenin ve onun emirlerine uygun bir şekilde hareket et¬ 
menin çıkarlan için olduğunu anlamamaklalar. Bu ahmak insan¬ 
lar, Kuranı ve peygamberi inkar etmekle kendilerini büyük bir mut¬ 
luluktan mahrum bıraktıklannı fark edemiyorlardı. Kendi basit 
menfaatleriyle haddinden fazla meşgul oldukları için Kur an daki 
büyük gerçeklerin ve Hz. Peygamber in gösterdiği dosdoğru hidaye¬ 
tin, kendilerini bu dünyanın efendileri yapma ve ahiret'te de büyük 
bir mağfiret kazandırma gücüne sahip olduğunu görmüyorlar. On¬ 

ların bu ahmaklıklarının ve bu büyük nimeti tepmelerinin neticesi 
olarak, Allah kendi kanununa uygun olarak onlan bu nimetten fay- 
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neticesi olarak, Allah kendi kanununa uygun olarak, onlan bu ni¬ 
metten faydalanma kabiliyetinden mahrum bıraktı ve "kalblerini 
ondan çevirdi." Çünkü bir tarafta mü minler, bu büyük kuvvet kay¬ 
nağından, azami fayda elde edip kendilerini hiçbir insanın şimdiye 
kadar elde edemediği en büyük zaferi kazanmaya hazırlanırlarken, 
bu bedbaht insanlar başlarına gelen bu büyük kaybı bile farkede- 
memişlerdir. 

TEVBE SURESİNİN SONU 
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10 
• 

YUNUS SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Sure, adını, Hz. Yunus a (as) atıf yapılan 98. ayettten alır. Di¬ 
ğerleri gibi bu ad da semboliktir ve surenin Yunus (a.s) kıssasıyla il¬ 
gili olduğunu göstermez. 

Vahyedildiği yer: Mevcut rivayetlerden öğrendiğimize göre -ki bu¬ 
nu bizzat surenin muhtevası da destekler- surenin tümü Mekke’de 
nazil olmuştur. Fakat bazı ayetlerinin Medine'de nazil olduğu görü¬ 
şünde olan kimseler de bulunmaktadır. Ancak bu görüş biraz sathi 
bir nitelik arzetmektedir. Suredeki temanın sürekliliği, surenin bir¬ 
birinden yalıtılmış ayetlerden veya farklı yerlerde veyahut da farklı 
olaylardan ötürü vahyedilmiş sözlerden meydana gelmediğini açık¬ 
ça göstermektedir. Aksine sure, başlangıcından sonuna kadar tek 
celsede inzal edilmiş olması gereken ve birbiriyle son derece ilişkili 
sözlerden oluşmaktadır. Buna dayanarak şu söylenebilir ki, surenin 
teması, onun Mekke döneminde indirildiğine bizzat delil teşkil eder. 

Nüzul zamanı: Surenin nüzul zamanı ile ilgili bir rivayete sahip de¬ 
ğiliz; ancak temel konusu, surenin Hz. Muhammed'in (s.a) Mek¬ 
ke'deki son yıllan esnasında indirilmiş olabileceğini göstermektedir. 
Çünkü suredeki ifade tarzından anlaşıldığına göre nüzul zamanı, 
müşriklerin düşmanlığının Hz. Muhammed'in (s.a) ve ashabının 
varlıklarına bile katlanamayacak noktaya geldiği ve onların Hz. Mu¬ 
hammed'in (s.a) risaletini kavramak ve kabul etmek konusunda hiç 
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bir umuda yer bırakmadıkları bir zamana tekabül etmektedir. Bu da 
gösterir ki. bu surenin muhtevasında yansıtılan şey. Rasul'ün (s.a) 
gönderildiği kavim içindeki hayatının son dönemi ve yaptığı son uya¬ 
nlardır. Surenin ihtiva ettiği ifadelerini bu tür nitelikleri, onun, Mek¬ 
ke'deki hareketin son dönemi esnasında indirildiğinin apaçık kanı¬ 
tıdır. 

Mekki hareketin son döneminde inen surelerin anlaşılmasına 
yardımcı olan daha özel bir diğer işaret de, o surelerin Mekke'den 
Hicret etme hadisiyle ilgili gizli-açık imalar taşıyor olmalarıdır. Söz- 
konusu surede bu konuyla ilgili hiç bir ima olmadığına göre, son dö¬ 
nem Mekki surelere tekaddüm ediyor demektir. 

Surenin nüzul zamanını belirlediğimize göre, şimdi tutup onun 
tarihi arka planını tekrarlamaya gerek kalmamıştır. Çünkü En am 
ve A’raf surelerinin "giriş" bölümlerinde bu husus yeterince zikredil¬ 
mişti. 

Konu: Bu hitab. Risalete çağn, ihtar ve uyarıyla ilgilidir. Daha baş¬ 
langıç ayetlerinde bu çağn şöyle dile getirilir: "Bu mesajın bir insan 
tarafından iletilmesi onlara acaip geliyor ve Rasul'ü (s.a) büyücülük¬ 
le itham ediyorlar. Oysa ne bunda bir acaiplik vardır, ne de mesajın 
büyü ve kehanetle bir ilgisi bulunmaktadır. Mesaj basit olarak size 
iki hakikati bildirir: Birincisi, evreni yaratan ve onu yöneten Allah’ın, 
gerçek Rabbınız olduğunu ve yalnızca O nun ibadete layık olduğunu 
söyler. İkincisi ise. dünya hayatından sonra ahiret'te diğer bir haya¬ 
tın olacağını, ahiret'te dünya hayatınızın hesabım vermek zorunda 
kalacağınız ve Allah'ı Rabb olarak kabul ettikten sonra O nun tara¬ 
fından istenen salih amelleri benimsemeniz yahut O nun iradesine 
aykın davranmanıza göre ödüllendirilip cezalandırılacağınızı bildi¬ 
rir. Rasul'ün (s.a) önünüze serdiği bu iki hakikat, siz onlan ister ka¬ 
bul edin, ister etmeyin, mahzâ "hakikat "tırlar. Rasul (s.a), sizi bunla¬ 
rı kabule ve hayatınızı onlara göre düzenlemeye davet ediyor. Eğer 
kabul ederseniz çok mutlu bir sona sahip olacaksınız; aksi takdirde 
sizi kötü sonuçlar bekliyor." 

Genel izahat: Giriş ayetlerinden sonra konular aşağı-yukan şu dü¬ 
zende dizilirler: 

1) Tevhid ve ahiret öğretisi, yararsız tartışmalar için fırsat kolla¬ 
mak suretiyle değil; salt nefislerini sapkınlığa ve onun kötü sonuçla¬ 
rına karşı korumak niyetiyle bağnazlık ve önyargılardan uzaklaşa¬ 
rak Çağn ya kulak verenlerin, akıl ve kalblerini tatmin edebilecek ni¬ 
telikte kanıtlarla ortaya konur. 
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2) insanları tevhid ve ahiret öğretisini kabul etmekten alıkoyan (ve 
hep alıkoyacak olan) bu türlü yanlış anlamalar bertaraf edilmekte ve 
böyle insanlar, yollan üzerinde duran gaflet taşlanna karşı uyanl- 
maktadır. 

3) Şüpheler bertaraf edilmiş, Hz. Muhammed'in (s.a) peygamber- 
ligi ve getirdiği mesaj hakkında ortaya atılan itirazlara gerekli cevap¬ 
lar verilmiştir. 

4) Ahiret hayatıyla ilgili canlı tasvirler evvel emirde insanlan 
uyarmak için sunulmuştur. Böylelikle ynllannı hu dünyada düzelt¬ 
sinler de sonradan dünya hayatıyla ilgili durumlanndan pişmanlık 
duymasınlar istenmiştir. 

5) İnsanlar, bu dünyanın gerçekte bir imtihan yeri olduğu, zama¬ 
na yalnızca dünya hayatının son anma kadar mühlet verildiği ve bu¬ 
nun, mesajı kabul etmek ve imtihanı kazanmak için kendilerine ve¬ 
rilecek tek fırsat olduğu yolunda uyarılmaktadır. Bu yüzden insan¬ 
lar, doğru yolu bulmaları, Peygambere (s.a) indirilmiş olan 
Kur an dan hakikat bilgisini elde etmeleri için Hz. Muhammed'in 
(s.a) ilahi göreve getirilmesiyle kendilerine sağlanan bu fırsatı en iyi 
şekilde kullanmak zorundadırlar. Aksi takdirde daimi bir pişmanlık 
içinde olacaklardır. 

6) Hayatlarında ilahi kılavuzluğun gösterdiği yola itibar etmeme¬ 
lerinin bir sonucu olan sapıklık ve cehalet alameti davranışlarından 
kimisine, insanlann dikkatleri çekilmektedir. 

Bu bağlamda Hz. Nuh'un (a. s) kıssası kısaca ve Hz. Musa'nınki 
(a.s) ayrıntılı biçimde işlenerek dört şeyin zihinlerde vurgulanması 
sağlanmaktadır. Birinci olarak uygulanan şudur: "Sizin Rasulullah 
Muhammede (s.a) olan davranışınız tıpkı Hz. Nuh (a.s) ve Hz. Musa 
(a.s) kavminin, peygamberlerine davranışı gibidir. Şunu iyi bilin ki, 
sîzler de onların karşılaştığı akıbetle karşılaşacaksınız.'' İkinci vur¬ 
gu şudur: "Peygamber (s.a) ve ashabının bugün şahit olduğunuz za¬ 
yıf ve biçare (gibi görünen) durumu sizi inanmaktan alıkoymamah- 
dır. Kadir-i Mutlak olan Allah'ın tıpkı Hz. Musa (a.s) ve Hz. Harun'a 
(a.s) destek olduğu gibi, onlara destek olacağını ve durumlarını, 
kimsenin beklemediği bir zamanda aniden değiştireceğini bilmelisi¬ 
niz." Üçüncü olarak "Eğer size Allah tarafından öğretilen kelimeyi 
söylemez, yolunuzda ayak diretir ve bu inadı tıpkı Firavun gibi son 
ana kadar sürdürürseniz, tevbeniz asla kabul olunmayacaktır" te¬ 
ması vurgulanır. Son vurguysa "Peygamberin (s.a) ashabına, moral¬ 
lerini bozmamaları yolunda güvence verilmesi yle ilgilidir. Çünkü 
düşmanlarının etraflarında oluşturduğu kötü şartlar aslında mes- 
nedsiz, yok olmaya mahkum şartlardır. Dahası, müminler. Firavun 
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kavmi belasından Allah tarafından kurtarıldıktan sonra Israiloğul- 
lan'nın takındıkları tavnn bir benzerine karşı kendilerini korumala¬ 
rı konusunda uyarılmaktadır. 

7) Ve surenin sonunda Rasulullah a (s.a) şu mealde bir deklaras¬ 
yonda bulunması emredilmektedin "Bana Allah tarafından vahyedi- 
len ve tebliğ etmem istenen itikad ve amel prensipleri işte bunlardır; 
bunlarda hiçbir değişme sözkonusu olamaz. Kim kabul ederse kendi 
hayrına, kim reddederse de kendi zarannadır." 

a) Mesaja sırt çevirmiş bir kavmi, uyarmak üzere bir beşerin gön¬ 
derilmesinde şaşılacak bir şey yoktur. Çünkü insan soyuna en uy¬ 
gun elçinin bir cinn, melek ya da başka bir şey değil de insan olduğu 
apaçık bir gerçektir. 

b) Rabb ve Yaratıcısının yanlışa yapmış insanları doğru yola sok¬ 
mak için düzenlemelerde bulunmasında bir acaiplik olamaz; aksi¬ 
ne, bunu yapmazsa acaip olur. 

c) Gösterilen yola uyup da reddetmeyen kimselere gerçek onur ve 
başarının bağışlanmasında şaşılacak hiç bir şey yoktur. 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Elif, Lâm, Râ. Bunlar, hikmetli Kitabın ayetleridir.1 
2 İçlerinden olan bir adama: "İnsanları uyanp-korkut ve iman edenle¬ 

re, muhakkak kendileri için Rableri katında 'gerçek bir makam' olduğu¬ 
nu müjde ver" diye vahyetmemiz, insanlara şaşırtıcı mı geldi?2 Küfre sa¬ 

panlar: "Gerçek şu ki bu, açıkça bir büyücüdür" dediler.3 

AÇIKLAMA 

1. Bu başlangıç ayeti. Rasulullah m (s.a) Kur an olarak sunduğu 
Allah Kelamının fasih bir sözden, yüksek bir şiirden ve kahinlerin 
söylediklerine benzer bir takım kehanetlerden başka bir şey olduğu¬ 
nu düşünmeyen beyinsizler için apaçık bir cevabı ihtiva eder. Onlar 

Kur an ın zannettikleri gibi olmadığı, bir Hikmet Kitabı olduğu ve 
eğer bu Kitab ı dikkate almazlarsa bizzat kendilerini hikmetten 
mahrum bırakacakları konusunda böylece uyarılmış olmaktadır¬ 

lar. 
2. Bu soru, serinkanlı düşündüklerinde şu sonuçlara rahatlıkla 

varabilecek kimselerin biraz düşünmeleri için sorulmaktadır: 
ajînsanlığı, mesajı reddetmelerinin sonuçlarından sakındırmak 

için yine bir insanın görevlendirilmesinde bir gariplik yoktur. Çün¬ 
kü, şurası gayet açıktır ki, insanoğlu için en uygun elçi, ne bir cin ve 

ne de bir melektir, kendisi gibi bir insandır. 
b) İnsanlığın Yaratıcısı ve Rabb'inin, yoldan sapan insanların hi¬ 

dayetleri için bazı düzenlemeler yapması hiç te garip bir durum de¬ 
ğildir, bilakis, belki de böyle yapmaması garip karşılanabilir. 

c) Gerçek izzet ve şerefin, tabii ki hidayeti kabul edenlere gelmesi 
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ve onu reddedenlere gelmemesi de garipsenecek bir şey değildir. 
3. Onlar Rasulullah a (s.a) "büyücü" dediler fakat bu lakabın ona 

gerçekten denk düşüp düşmediği üzerinde gereğince düşünmediler. 
Oysa apaçıktır ki, Rasulullah'm (s.a) belagatıyla inananların zihinle¬ 

rini etkilediği ve kalblerini çevirdiği olgusu kendi başına onun, ama¬ 
cına büyü ile ulaştığına dair yeterli bir delil teşkil edemezdi. Aynca 
Hz. Rasulullah'm (s.a) hitab tarzını bir büyücününkinden ayırdet- 

mek hiç zor değildir. Çünkü bu iki hitab gerek niteliği, gerek kullanıl¬ 
dıkları amaç ve gerekse inananların hayatları üzerinde uyandırdık¬ 
ları etki bakımından çok farklıdır. Sorumsuz bir tip olan "büyücü ”, 
söylediklerinin doğru ve haklı olup olmadığına bakmaz, çünkü onun 
tek amacı, kendi haksız hedefine ulaşmak için dinleyicilerin kalble¬ 

rini etkilemektir. Onun, ağzından çıkan şeylerin yanlış, abartılı ya 
da haksız olmasına aldırmaması bundandır; yeter ki sözler amacına 
ulaşsın. Çünkü büyücünün yegâne amacı, hikmetli sözler etmekten 

çok sun i olarak süslenmiş ve abartılmış bir dil kullanmak suretiyle 
dinleyiciler üzerinde duygusal bir etki uyandırmaktır. Bunun son ı- 
cu olarak da, konuşması çelişkili, tutarsız ve düzensiz olmaktadır. 
Tüm amaca şahsi çıkarından ibaret bulunduğundan, hitabetini sö¬ 

mürü gayesiyle yahut bir kesimi diğer kesime yamamak veya arala¬ 
rını ayırmak için fesat tohumlan ekmek üzere suistimal eder. Bu 

yüzden "büyücü" insanlann hayatlan üzerinde büyük manevi etki¬ 
ler oluşturamaz, insanlara doğru düşünceler zerkedemez ve onlann 
yaşantılan üzerinde sağlıklı değişimler oluşturamaz; aksine "bü- 
yü' sünün sonucu olarak insanlar daha öncekinden daha yanlış ni¬ 
telikler sergilemeye başlarlar. 

Böylece müşriklerin "bu adam apaçık bir büyücüdür " iddiası çü¬ 

rütülmüş olmaktadır, zira onlara şu denmek istenmektedir: "Siz de 
bizzat şahitsiniz ki, "bu şahsın sözleri hikmetli, sistemli, tutarlı, doğ¬ 
ru ve haklıdır. O’nun ağzından çıkan her söz bilgece, söylediği her- 
şey çok değerli ve eşsizdir. Belagatı, insanlan ıslah etmekten başka 
amaç taşımaz. Söylediklerinde şahsi ailevi, kavmi yahut dünyaya 
ilişkin en küçük bir çıkar kokusu yoktur. Yegane niyet ve arzusu yol¬ 

dan çıkmış insanlan uyarmak ve onlan kendi hayırlanna olan yola 
davet etmektir. Öyleyse onun belagatının oluşturduğu etkileri bir 
düşünün: “Büyücüler in ifade biçimiyle oluşan etkiden tümüyle 

farklı olduğunu hemen anlayacaksınız. Hz. Rasul (s.a) tarafından et¬ 
kilenen tüm insanlann hayatlan öyle değişmiştir ki, bu insanlar 
yüksek ahlaki kişilik ve davranışta birer örnek haline gelmişlerdir. 
Bunun için meseleyi enine boyuna düşünmeli ve onun bir büyücü 
mü yoksa bir Rasul mü olduğuna kendiniz karar vermelisiniz." 
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• ' Şüphesiz sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra da 
arşa istiva eden işleri de evirip-çeviren Allah'tır.4 Onun izni olmadıktan 
sonra, hiç kimse şefaatçi olamaz.3 İşte Rabbiniz olan Allah budur, öyley¬ 
se O'na kulluk edin.6 Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz? 7 

4 Sizin tümünüzün dönüşü O'nadır.8 Allah'ın va'di bir gerçektir. 
İman edip salih amellerde bulunanlara, adaletle karşılık vermek için ya¬ 

ratmayı başlatan sonra onu iade edecek3 olan O'dur. Küfredenler ise, küf¬ 
re sapmaları dolayısıyla, onlar için kaynar sudan bir içki ve acıklı bir 
azab vardır.10 

5 Güneşi bir aydınlık, ayı da bir nur kılan ve yılların sayısını vc hesabı 
bilmeniz için ona duraklar tesbit eden O'dur. Allah, bunlan ancak hak ile 
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yaratmıştır. O, bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklamakta¬ 
dır. 

6 Gerçekten, gece ile gündüzün ardarda gelişinde ve Allah'ın gökler¬ 
de ve yerde yarattığı şeylerde korkup-sakınabilen bir topluluk için el¬ 

bette ayetler vardır.11 

AÇIKLAMA 

4. Bu kainatın yaradılışından sonra. Allah'ın onunla ilişkisini kes- 
meyip Zat ıyla Kendi Arş (taht)ma oturduğunu ve kainatın her bir 
cüz ünü yönlendirmek, idare etmek ve her bölümüne hükümet et¬ 
mekte bulunduğunu vurgulamaktadır. Düşüncesi kıt insanlar Al¬ 
lah'ın kainatı yarattıktan sonra kendi başına bıraktığını veya nasıl 
isterlerse öyle kullansınlar diye başkalarına devrettiğini düşünür¬ 

ler. Ancak Kur an, bu düşünceyi reddetmekte ve demektedir ki; ken¬ 
di yarattıklarını bizzat Allah yönetmektedir; kainatta mekan tutmuş 
her ne varsa kendi yed-i kudretine almıştır ve kainattaki her hadise, 
O nun emri ve izniyle vuku bulmaktadır. Kısaca, O, yalnızca Halik 
(yaratıcı) değil, aynı zamanda Kainatın Müdebbir i (yöneticisi), Mu- 
savvir'i (suret vereni) ve Kayyum'u (Kainat varlığının temeli) dur; kai¬ 
nat Onun iradesine göre işler. (Bkz. A'raf. an: ‘40-41). 

5. Bu da meselenin öbür yanını vurguluyor. Allah herşeye Kar- 
dir'dir. Hiç kimse Ona herhangi bir şey hakkında tavsiyede bulun¬ 
maya cüret edemez; O'nun işleri yönetmesine hiç bir şekilde müda¬ 
hale edemez; O’nun emrinde bir değişiklik yapamaz yahut bir kimse¬ 
nin kaderini değiştiremez. Bir kimsenin yapabileceği en fazla şey 
O na yalvararak dua ederek başvurmaktan ibarettir; ancak bu baş¬ 
vurunun kabul ya da reddi tamamen O nun iradesine bağlıdır. 

O nun mülkünde kendi başına buyruk olabileceği yahut herhangi 

bir yolla tavsiyelerde bulunabilecek güçte ve yetkide kimse yok¬ 
tur. 

6. Ancak Allah'ın Rabb olduğu şeklindeki çıplak hakikatin ortaya 
konmasından sonrda, insanlara bu hakikatin kendilerine yüklediği 
davranış biçimleri anlatılır. "Rabbınız yalnızca Allah olunca, yalnız¬ 
ca O na ibadet etmelisiniz. "Bu bağlamda şu da belirtilmelidir ki, tıp¬ 
kı Arapça "Rabb" kelimesi gibi "İbadet" kelimesi de birbiriyle ilişkili 
üç anlamı ihtiva eder: a) Tapınma, b) Kulluk, c) Boyun eğme. 

a) Tüm inayet ve lütuf Allah'tan olunca, insan Allah'a olan şükra¬ 
nını yalnızca O'na ibadet ederek gösterebilir; göstermelidir. O na ni¬ 

yaz etmeli. O na yakarmalı ve boynunu O nun önünde bükmelidir, 
başkasımn değil. 

b) Madem ki Allah yegane yüce varlıktır, yücelikte tektir, o halde 



Cüz:11 TEFHİMU'L KUR'AN 307 

insan O nun kulu ve kölesi olmanın gerektirdiği şekilde davranmalı¬ 
dır. O na karşı bağımsız, başına buyruk bir tavn benimsememeli ve 

kendisini başka herhangi birinin zihni ve ameli kölesi haline getir¬ 
memelidir. 

c) Madem tüm egemenlik Allah'ındır; O nun emirlerine boyun eğ¬ 

meli, O nun yolunu izlemeli ve ne kendi nefsinin egemenliğini ne de 
bir başkasının egemenliğini O nun egemenliği üstünde tanımamalı¬ 
dır. 

7. "öyleyse hala ortaya konmuş bu Hakikatin gereklerini anlama¬ 
yacak mısınız? Gözlerinizi açmayacak mısınız ve sizi Hakikat e ters, 
yanlış yollara sevkeden kavrayışsızlıklan farketmeyecek misiniz? 

Bu sapık yollarda ısrarlı mısınız hala?" 
8. Bu Hz. Peygamber in (s. a) davetinin ikinci temel ilkesidir: "Enin¬ 

de sonunda Rabbınıza dönmek zorundasınız ve bu dünyada yaptığı¬ 
nız şeylerin hesabını mutlaka vereceksiniz. 

9. Bu cümle hem bir iddia, hem de bir delildir. "Allah tüm insanla¬ 
ra tekrar hayat verecektir" anlamıyla iddia; "Bu iş O na çok kolaydır: 
nasıl her şeyi ilkin yaratmışsa öyle" anlamıyla ise bir delil... Yaratma 
sürecinin tümüyle Allah tarafından başlatıldığını tasdik eden kim¬ 
se, bunun imkansız yahut akıl dışı olduğuna hükmedemez. Bunu 

ancak, Hıristiyan ruhbanlık dinini terketmenin bir mazereti olarak 
ortaya atılmış, saçma "Yaratıcısız Yaradılış" teorisini kabul eden 
tanrıtanımazlar inkar edebilirler. 

10. Allah'ın tüm insanlığa tekrar hayat vermesinin nedeni inanan¬ 
ları ödüllendirmek, inanmayanları cezalandırmaktır, ölümden son¬ 
ra dirilişin mümkün olduğu gösterildikten sonra, bu karşılıkların 

mutlak ve kesin olarak adalet ve sağduyunun gerekleri mucibince 
verileceği zikredilir. Çünkü tam adalet başka türlü gerçekleşemez. 

Sağduyu ve adalet, inanan ve salih amel işleyenlerin gereğince ödül¬ 
lendirilmesini; inanmayan, hakikati reddeden ve kötü ameller işle¬ 
yenlerin gereğince cezalandırılmasını gerektirir. Duyarb ve adil her¬ 
kes bilir ki, sözkonusu adalet şartlan bu dünyada bütünüyle icra 
edilemez. Dolayısıyla tüm insanlığın adaletin mutlak anlamda icrası 
için tekrar diriltilmesi asıl olmaktadır. (Aynca, bzk. A raf, an: 30, 
Hud. an: 105) 

11. Bu ahiret hayatı öğretisini kanıtlayan üçüncü delildir ve Al¬ 
lah'ın gökler ve yere ilişkin ayetleri üzerine temellenmiştir. Bu ayet¬ 
lerin en büyük ve en önemlileri arasında güneş, ay, gece ve gündü¬ 

zün ard arda gelişi yer alır. Çünkü bunlar her insanm önüne seril¬ 
miştir. Tüm bu ayetler apaçık biçimde, böylesine büyük ve geniş kai¬ 
natı yaratanın, onu yalnızca eğlence aracı bir oyuncak gibi imal edip, 

bıktığında kınp atan bir çocuk olmadığını göstermektedir. O'na işa- 
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ret eden tüm bu ayetler. Yaratıcı nın, Hakim bir varlık olduğu gerçe¬ 
ğine birer kanıttır. Zira O nun yaratıklarının her bir cüz ünde bir sis¬ 

tem (nizam), bir hikmet ve önemli bir gaye vardır. Kendi lisan-ı halle¬ 
riyle adeta şunu söylemektedirler: "Hikmeti nin işaret ve ayetlerin¬ 
den O nun Hakim olduğunu bizzat öğrendiğinize göre, kendisine 
sağduyu, (ahlaki) duygular, sorumluluk (irade özgürlüğü), sonsuz 
kaynaklarından faydalanma yetkisi bağışladıktan sonra nasıl tutup 
da hesaba çekmeyeceğini sanabilir; bunlan yolunda kullandığında 
ödüllendirip, kötüye kullandığında cezalandırmayacağını nasıl 
umabilirsiniz?" 

Böylece 4-6 ayetlerde dile getirilen üç delil, ahiret öğretisi ortaya 
konurken mantıki bir düzen içinde ileri sürülmüş olmaktadır 

1) Bu dünya hayatının bir başlangıcı olduğu gerçeği öbür dünyada 

da bir hayatın olabileceğinin kanıtıdır. 
2) Ahirette hayatın olması gerekir. Çünkü ahiret hayatı, insana 

emanet edilen manevi sorumluluğun gereği bulunan, amelleri işle¬ 
yenlerle işlemeyenlere verilecek karşılık için asıl teşkil eder. Bu yüz¬ 
den sağduyu ve adalet, bir kimsenin yaptıklarının karşılığını görece¬ 

ği bir diğer dünyanın varolmasını gerektirir. Zira bu karşılığın, tü¬ 
müyle adil biçimde karşılanması bu dünyada mümkün değildir. 

3) Sağduyu ve adalet, ahiret hayatının olmasını gerektiriyor ma¬ 
dem, bu istek kesinlikle karşılanacaktır. Zira kainat ve insanın yara¬ 
tıcısı Hakimdir ve hikmet sahibi bir varlığın adalet ve sağduyunun 
isteklerini karşılamaması düşünülemez. 

Derin bir düşünme bunların ahiret hayatı ile ilgili ileri sürülebile¬ 
cek yegane kanıtlar olduğunu ve aynca bu kanıtların kafi geleceğini 
gösterekcektir. Bundan sonra geriye bu bağlamın gereği olan şey ka¬ 

lıyor; Ahirette verilecek karşılığın mümkün, kaçınılmaz ve ilahi hik¬ 
metin bir gereği olduğu konusunda insanı ikna etmek. Fakat apa¬ 

çıktır ki, adil bir karşılık bu dünyada gerçekleşemez; çünkü bu dün¬ 
ya insan için bir imtihan yeridir; bir karşılık (ceza-mükafat) yeri de¬ 

ğildir. Ve tabii Allah, insanın ahireti görmeden, yalnızca aklım doğru 
biçimde kullanarak inanıp inanmayacağını sınamak isteyecektir. 

Bunun ardından "o ayetlerini bilen insanlar için böylece açıklar" ve 

"... Allah'ın tüm yaratıklannda... (Hakikat'ten sapmaktan çekinen) mut¬ 
taki bir kavim için ayetler vardır" sözleri gelir ki, üzerinde ciddiyetle 

düşünmeyi gerektirir. Bu sözler şunu ihtiva etmektedir. "Allah hik¬ 
metiyle zatına delalet eden bu ayetlerin herbirini, arkalarındaki ha- 
kikata açıkça işaret etmesi için yaymıştı. Bu hakikatlara yahmzca 
a)Cahili önyargılardan kendini kurtarmış ve bilgiyi Allah ın insana 
bu amaçla bahşettiği kaynaklardan edinmiş olanlar b) Sapık yoldan 
kaçınıp, Doğru Yolu izleme azminde olanlar erişebilir." 
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7 Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, dünya hayatına razı olanlar ve 

bununla tatmin olanlar ve bizim ayetlerimizden habersiz olanlar; 
8 İşte bunların, kazanmakta olduklarından dolayı barınma yerleri 

ateştir.12 
9 İman edenler ve salih amellerde bulunanlar da, Rableri onları iman¬ 

ları dolayısıyla altından ırmaklar akan nimetlerle donatılmış cennetlere 
yöneltip-iletir (hidayet eder).13 

AÇIKLAMA 

12. Bu pasaj, hem bir iddiayı hem de bir delili ihtiva eder. İddia şu¬ 
dur: Ahiret öğretisini inkar edenler kaçınılmaz olarak Cehenneme 
gideceklerdir. Delil ise şu: İnkar edenler ya da gafil olanlar bu kötü 

amelleriyle kendilerine Cehennem ateşinden başka birşey hazırla¬ 
mış olmuyorlar. Yüzbinlerce yıldır yaşanan tecrübelerin gösterdiği 
bir gerçek vardır; kendilerini sorumlu hissetmeyen ve Allah'ın huzu¬ 

runda hesap vereceğini düşünmeyenlerin kendilerini kontrol ede¬ 
memeleri, ahlaksızlık etmeleri, Allah'ın arzını zorbalık ve kargaşayla 
doldurmaları yüzünden yoldan sapmışlar, dolayısıyla Cehenneme 
hak kazanmışlardır. Bu kaçınılmaz ve zorunlu bir durumdur. Eğer 
bir insan, hayatını, öte dünyanın olmadığı zannı üzerine kurarsa bu 
dünyadayken işlediği amellerin hesabını verme korkusunu hiç bir 
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surette taşımayacaktır. Bu yüzden dünyadaki tüm amacı çalıp çır¬ 

parak kazanmak, refah, mutluluk, iktidar ve şöhret olacaktır. Dola¬ 

yısıyla bu maddeci tutumlar insanları Allah'ın ayetlerinden gafil kı¬ 

lacak ve onlan cehenneme götüren yanlış yollara sokacaktır. 

Ahiret hakkmdaki bu son delil daha önceki üç delilden mahiyetçe 

farklıdır. Daha öncekiler akli düşünmeyi esas alırlarken, bu sonun¬ 

cusu doğrudan insan tecrübesiyle edinilmiş bilgiyi temel almakta¬ 

dır. Gerçi burada yalnızca bir ima söz konusudur ama aynı durum 
Kur an m bir çok yerinde ayrıntılı biçimde vurgulanmaktadır. Bu kı¬ 

sa ve veciz bir delildir. İnsanlar Allah karşısında hesap vereceklerini 

yüreklerine nakşetmedikçe bu dünya hayatına yönelik doğru davra¬ 

nışlar sergileyemezler. 

Ahiret duygusunun, inanç sisteminin zayıfladığı ya da tamamen 

ortadan kalktığı zamanlarda insanoğlunun yanlış davranmağa baş¬ 

ladığı gerçeği uzun süren tecrübelerle desteklenmektedir. 

Ahirete inanmanın gerçeğe ilişkin bir boyutu olmasaydı, bu inan¬ 

cı red ya da kabul etmenin sonuçlan da asırlar boyunca zuhur etme¬ 

miş olacaktı. Bir öğretinin kabulu halinde sonuçlarının doğru, reddi 

halinde de yanlış olması, o öğretinin doğru olduğunu gösterir. Her 

ne kadar yukandaki delilin öncülleri ve bunlardan çıkarılan sonuç¬ 

lar açık seçik ve birbiriyle yakın ilişki içindeyse de, bu önermeyi ka¬ 

bul etmeyen bazı insanlar bulunmaktadır. Böyleleri şuna benzer bir 

değerlendirmeyi benimserler: Ahireti inkar eden ahlak felsefelerini 

ve davranış kurallarını bu inkar üzere temellendiren bir çok insan 

vardır. Ama buna rağmen onlar hala yüksek ahlaki seciyyelere sa¬ 

hiptirler ve her türlü kötülükten kaçınmaktadırlar. Kısacası işlerin¬ 

de erdemlidirler ve insanlara büyük hizmetleri dokunmaktadır. Fa¬ 

kat biraz durup düşünmek gösterecektir ki, bu zayıf bir iddiadır. 

Eğer maddeci felsefe ve sistemleri incelersek tüm bunların manevi 

kemal ile doğru ameller için sağlam temeller olmadığmı görürürüz. 

Zira bu felsefeler, sırf ateist ve materyalistler itibar ediyor diye sözü¬ 

nü ettiğimiz kaliteleri meydana getiremezler. Gerçekten bu felsefe¬ 

lerde doğruluk, tevazu, hakbilirlik, adalet, şefkat, kerem, fedakar¬ 

lık, muhabbet, munakabe, safiyet, görev ve yükümlülükleri icra, 

emanetleri ifa gibi ahlaki nitelikleri oluşturmak üzere itici hiçbir et¬ 

ken yer almaz. Bu öğretilerin yegane alternatifi Tevhid" olduğu gibi, 

diğer felsefelerin salt teorik ve uygulanamaz oluşu gerekçesiyle uy¬ 

gulanabilir ahlakı bir sistem için temel olabilecek "faydacılık" (utili- 
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tarianismjm da yegane alternatifi Ahiret inancıdır. Apaçıktır ki. fay¬ 

dacılığın ahlak değerlerine sevkedici gücü oldukça sınırlıdır, çünkü 

kişiyi bizzat fayda kavramının sınırlan içine hapseder. Böylece bu 

felsefeye inanan bir kimse gerçeği, yalnızca kendi yararına, ailesi ve 

toplumu vs. yaranna gördüğü ölçüde "gerçek" kabul edecektir ve 

tüm çabasını refahını, mutluluğunu artırmaya hasredecektir. Aynı 

şekilde manevi-ahlaki nitelikleri, yalnızca kendisinin veya halkının 

çıkarlarına hizmet ettiği sürece benimseyecektir. Fakat bu "ger¬ 
çek lerin zararlı olmaya başladığım düşündüğü zaman, onlan ter- 

kedecektir. Bunun nedeni faydacının mutlak bir manevi sisteme 

inanmaması, yalnızca amacına uygun ve çıkarlarına hizmet eden 

şeyleri doğru-yanlış, namusluluk-namussuzluk, güvenilir-güvenil¬ 

mez... biçiminde "benimsemesidir". Ingiliz toplumu faydacı ahlaka, 

en çok yatkın toplumdur. Onlann ortaya koyduğu örnek, amacımızı 

ortaya koymamıza yardım edecektir. Allah'ın varlığını ve Ahiret'i in¬ 

kar etse bile bir insanın yüksek bir ahlaki seciyeye sahip olabileceği¬ 

ni ileri sürenler, iddialarım desteklemek üzere Ingiliz toplumunu 

zikrederler. Çünkü onlara göre genelde lngilizler maddeci olmaları¬ 

na rağmen diğer uluslardan daha hakkaniyeüi, daha adil, daha gü¬ 

venilir ve daha mütevazidir. Oysa gerçek şudur ki, İngiliz halkı fay¬ 

dacı ahlakın güvenilmezliği konusunda en canlı örneği teşkil eder. 

Nitekim uluslararası ilişkilerde İngiliz temsilcilerinin sefil ahlak şov- 

lan sergilemesi bunun kanıüdır. Onlar insanın gözü içine baka baka 

yalan söylerler, düzenbazlık yaparlar; zorbalık, zulüm ve kaypaklık; 

ne ararsanız vardır onlarda. Bütün bir Ingiliz ulusu bu ahlakın sa- 

vunuculan olarak onlara arka çıkabilmektedir. Eğer onlann sağlam 

ahlaki temelleri olsaydı bu diplomatların tek tek haktanır, mütevazi, 

adil, doğru, sözünde durur olmamalan mümkün müydü? Demek ki 

ahlak değerlerini ulus olarak terketmişler. Bu durum Ingilizlerin ah¬ 

lak değerlerine yalnızca kendi çıkarlarına hizmet ettiği zaman inan- 

dıklannın kesin delilidir. Aksi takdirde gerek birey gerekse ulus ola¬ 

rak iki zıt durumu birden benimseyememeleri gerekir. Oysa ahlak 

mutlak olduğunda ahlaktır. Aksi halde politikadır, makyavelizm- 

dir. 

Bütün bunlara karşılık Allah'ı ve Ahiret'i inkar edenler arasında 

mutlak ahlak prensipleri olduğunu savunanlar varsa, onlar bu de¬ 

ğerleri faydacı felsefeden almamışlar, farkında olmadan yüreklerine 

yerleşip kalmış olması muhtemel olan gizli dini etkilerden çıkarmış- 
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lardır. Bu durumda olanlar manevi-ahlaki olgunluklanmn her ne 
kadar sekülarizme ve materyalizme bağlıyorlarsa da, gerçekte dine 
borçludurlar. Çünkü bu felsefeler içinde kendilerini bu değerlere 
sevkeden bir dürtü (saik) göstermeleri mümkün değildir. 

13. Bu ayeti aceleyle geçiştirmemiz doğru olmaz. Zikrediliş düzeni¬ 
ne göre bu ayet üstünde derince düşünmek gerekir: 

a. "Allah onlara (iman edip salih amel işleyenlere) niye Ahiret Yur- 
du'ndaki Naim Cenneti ni bağışlıyor?" Çünkü onlar, bu dünyaday¬ 
ken Sırat-ı Müstakim'i izlediler ve dünya hayatının her cephesi için¬ 
de doğruyu benimsediler... Hem birey hem de topluluk olarak... Ve 
yanlış, hatalı yollardan sakındılar. 

b. "Onlar nasıl yaptılar da, her adımda, her dönüm ve kavşak nok¬ 

tasında, doğru ile yanlış, hak ile batıl, hidayet ile dalalat arasım ayı¬ 
rırken sahih kriterler kullanabildiler? Aynca basiretlerini kullanıp 
yanlış yollardan titizlikle kaçınarak sürekli Sırat-ı Müstakim üzere 

kalabilme gücünü nereden aldılar?" Bu gücün kaynağı, herşeyin 

asıl kaynağı olan Rabbleriydi; onlara hidayet ve her kritik durumda 
salih ameller işleme gücü veren Rabbleri... 

c. "Rabbleri onlara niye hidayet ve güç verdi?" Çünkü onlar iman 

etmişlerdi. 
d. "Yukarıdaki sonuçlara ulaştıracak olan iman, nasıl bir iman¬ 

dır?" Böyle bir iman yalnızca bir ikrardan ibaret değildir. Bu iman, 
insan davranış ve seciyesinin muharrik ruhudur, insanın manevi ve 

ameli yapısını değiştiren bir güce sahiptir. 
Bu noktayı tasvir etmek üzere insanın fiziksel hayatı içindeki bes¬ 

lenme. sağlık, enerji ve mutlulukla ilgili durumuna bir göz atalım. 
Apaçıktır ki, beslenme denen hadisenin oluşabilmesi için yalnızca 

herhangi bir besine değil, sindirilip kana karışabilen, damarlarda 
vücudun her köşesine taşınıp, vücut için gerekli enerjiyi sağlayabi¬ 
len "besinler" gereklidir. Aynı düşünceyle hidayet, doğru tavır, salih 
amel ve gerçek başarı da akıl, kalb ve nefsin derinliklerine nüfuz etti¬ 
rilmiş olan yahut da akim ve kalbin bir köşesinde uyuklamakta bu¬ 
lunan itikatlar öngörülen sonuçlan üretemez: çünkü onlar bir insa¬ 

nın davranışı, seciyesi, düşünce yöntemi için ve daha iyi bir hayat 
için tavır alabilmesi yolunda bir etkide bulunamaz. Tıpkı bir kimse¬ 
nin bir takım yiyecekleri yeyip, Allah'ın koyduğu fiziksel yasalar ge¬ 
reği sindirmedikçe elde edemeyeceği sonuçlan temin edememesi gi¬ 

bi, sahih itikatlan yalnızca dil ile ikrar etmekle yetinip, onlan aklı¬ 
nın, kalbinin ve nefsinin bir parçası haline getirmeyen insan da, yal¬ 
nızca bu itikatlara uygun amellerle kazanılabilecek olan karşılıklan 

elde edemez. 
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10 Oradaki dualar: "Allah’ım, Sen ne yücesin" dir ve oradaki dirlik te¬ 
mennileri: "Selam"dır; dualarının sonu da: "Gerçek, hamd alemlerin 

Rabbi olan Allah'ındır."14 
11 Eğer Allah,15 onların hayra ulaşmak için çarçabuk davrandıkları 

gibi, insanlara şerri de çabuklaştırsaydı, mutlaka ecellerine hüküm veri¬ 
lirdi. tşte bize kavuşmayı ummayanları biz böylece tuğyanlan içinde 

şaşkınca dolaşır bir durumda bırakırız. 

AÇIKLAMA 

14. Cennet hayatı ile ilgili bu vakıalar iman edenlerin nasıl yüksek 
düşünceli olduklarını ve nasıl asil niteliklere sahip bulunduklarını 
açıkça göstermek içindir. Müminler bu dünya imtihanını başarıyla 

verdikten sonra cennete girdiklerinde bu dünyada sahip oldukları 
yüksek seciye örneğini aynen orada da gösterecekler. Lüks eşyalar, 
müzik aletleri, şarap ve kadın gibi hemen istenecek şeyler yerine on¬ 
lar, Rabblerine hamdü sena ilahileri söyleyecekler. Bu bir takım çar¬ 
pık fikirli insanların çizdikleri cennet resmini de yalanlamaktadır. 
Gerçek şu ki, müminlerin bu dünyadayken sergiledikleri yüksek ki¬ 
şilikler, yüce düşünüş biçimleri, bu dünyadayken biçimlendirdikle¬ 
ri ahlaki seciye, duygu, istek ve arzularını tabi tuttu klan tavizsiz eği¬ 
tim, cennetteki hayatta daha da bariz hale gelecektir. Tıpkı dünya 

hayatmdayken yaptıklan gibi ve hatta daha fazlasıyla orada da Al¬ 
lah'a hamdedici ve O nun ismini yüceltici, teşbih edici ilahiler söyle- 
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mekten hoşlanmalarının nedeni budur. Onlann Cennet teki en bü¬ 

yük istek ve arzulan, tıpkı dünya hayatındayken cemaat içinde yap- 

tıklan gibi birbirilerine selam vermeleridir. 

15. Bu giriş ayetlerinden sonra (1-10) Kur an, surenin temel konu¬ 

sunu teşkil eden uyan ve nasihatlere geçer. Bunu tam anlamıyla 

kavramak için iki şeyi surenin arka planı olarak almamız gereki¬ 

yor: 

İlkin, surenin nüzulünden kısa bir süre öncesinde Mekke'yi yedi 

uzun yıl etkisi altına alan ve bütün Kureyş'in burnunu yere sürten o 

korkunç kıtlık sona ermişti. Tabiatıyla bu, put ibadetine bir darbe 

vurmuş ve Allah a ibadete sevkedici bir dürtü olmuştu; çünkü nihai 

çaresizlikleri onları Allah'a müracaat etmeye ve yardım için yakın¬ 

maya zorlamıştı. O kadar ki Ebu Süfyan şöyle bir ricayla Rasulul- 

lah'a (s.a) yaklaşmak zorunda kaldı: "Lütfen Allah a dua et de üstü¬ 

müzden bu belayı kaldırsın." Fakat kıtlık sona erip, yağmurlar yağ¬ 

maya ve refah avdet etmeye başlayınca yine isyana başladılar, kötü 

ameller işlediler ve müminlere karşı düşmanlıklarını yeniden baş¬ 

lattılar. Böylece Allah'a dönen kalbler yeniden O nu ihmal etmeye 

başladı. (Bkz. Nahl: 123, Müminun: 75-77, Duhan: 10-16) 

İkinci olarak, Kur an, kendilerini içinde bulundukları durumun 

sonuçlanna karşı her uyarışında inkarcıların Rasulullah'a (s.a) yö¬ 

nelttikleri itiraza cevap vermektedir. 

Bu itiraz şuydu: "Sen hep bizi Allah'ın azabıyla tehdit ediyorsun; 

iyi ama niye ilahi azap üzerimize inmiyor, niye geciktiriliyor; inse 

ya!..." 

Yukarıdaki arka plan mahfuz tutularak 11. ve 12. ayetler şu şekilde 

açıklanabilir: "Allah, kerem ve rahmetini göstermekte acele ettiği gi¬ 

bi, onları günahlarına karşılık cezalandırıp muaheze etmekte acele 

etmez. Şu halde onlar Allah'tan tıpkı kıtlığın üzerlerinden çabuk kal¬ 

dırılmasını istemeleri gibi, isyanlarına karşılık azabının çabuklaş¬ 

masını mı istiyorlar? Bu bizim yolumuz değil, biz onlara tüm azgınlık 

ve isyanlarına rağmen, günahlarından tevbe etmek için mühlet ver¬ 

mekteyiz. Defalarca uyanlar göndermekte ve vadeleri doluncaya dek 

zaman tanımaktayız. Sonra ceza yasası yürüdüğe girmekte. Bunla¬ 

ra karşılık onlann yolu süfli bir yoldur, beyinsizlerin yoludur. Azab 

indiğinde Allah'ı anmaya, yakınıp yakarmaya ve boyun büküp dua 

etmeye başlarlar. Fakat refah ve bolluk zamanlannda unuturlar. 

Onlan ilahi azaba sürükleyen işte bu kötü yollardır." 



Cüz : 11 TEFHİMU'L KUR'AN 315 

12 İnsana bir zarar dokunduğunda, yan yatarken, otururken yada 

ayaktayken bize dua eder; zararını üstünden kaldırdığımız zaman ise, 
sanki kendisine dokunan zarara bizi hiç çağırmamış gibi döner-gider. İş¬ 

te, ölçüyü taşıranlara yapmakta oldukları böyle süslenmiştir. 
13 Andolsun, sizden önceki nesilleri,1? peygamberleri kendilerine 

apaçık deliller getirdiği halde, zulme17 saptıkları ve iman etmeyecek ol¬ 
dukları için yıkıma uğrattık. İşte biz, suçlu-günahkâr olan bir topluluğu 
böyle cezalandırırız. 

AÇIKLAMA 

16. Arapçada "kam'' kelimesi genel anlam itibariyle "aynı dönemde 

yaşayan insanlar" için kullanılır. Fakat Kur an bu kelimeyi başka bir 

nisbet için de kullanmaktadır. Kur an "da "kam" ile güç ve iktidar sa¬ 
hibi kılınmış bütünüyle ya da kısmen dünya liderliğine getirilmiş bir 

topluluk kastedilmektedir. Böyle bir topluluğu yıkıma uğratmanın 

bir yolu, bütünüyle helak etmektir, fakat başka yıkım biçimleri de 
vardır. 

17. Burada "zulm" kelimesi bilinen sınırlı anlamıyla kullanılma¬ 

mıştır. Kelime Allah'a kul olmanın hadlerini aşan insanların işlediği 
tüm günah biçimlerini kapsamına almaktadır. (Lütfen bkz. Bakara, 
an: 49) 
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14 Sonra, nasıl yapıp-davranacaksınız diye gözlemek için, onların ar¬ 
dından sizi yeryüzünde halifeler kıldık.18 

15 Onlara ayetlerimiz apaçık belgeler olarak okunduğunda, bizimle 

karşılaşmayı ummayanlar, derler ki: "Bundan başka bir Kur'an getir ve¬ 

ya onu değiştir."19 De ki: "Benim onu kendi nefsimin bir öngörmesi ola¬ 

rak değiştirmem, benim için olacak şey değildir. Ben, yalnızca bana vah- 

yolunana uyanm. Eğer Rabbime isyan edersem, kuşkusuz ben, büyük 
günün azabından korkarım."20 

AÇIKLAMA 

18. Surenin 13. ve 14. ayatleri, belirli bir topluluğu göstermek üzere 

Araplar'a adeta şöyle hitab etmektedir: "Ey ArabistanlI peygamber, 
sizden önce gelip geçmiş kavimlerden bir ders al. Kendi dönelerin¬ 

de onlara iyi amellerde bulunmaları için bir fırsat verilmişti. Fakat 
onlar bu fırsatı kullanacak yerde, kendilerine kılavuzluk etmek üze¬ 

re gönderilen peygamberlerin getirdiklerini inkar edip zulüm ve is- 
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yan tavrım benimsediler, imtihanımızı kazanamayınca biz de onlar¬ 

dan liderliği kaldırdık. Şimdi ey Araplar. tam dönüm noktasındası- 

nız ve onlann yerine geçirildiniz. Size de Rasulümüz Muhammed’in 

(s.a) önderliğinde aynı salih amellerde bulunabilmeniz için fırsat ve¬ 

rilmiştir. Seleflerinizin kaybettiği imtihanın bir benzerini geçirmekte 

olduğunuzu anlamalısınız. Eğer onlann akıbetine uğramak istemi¬ 

yorsanız, bu akıbetten bir ders çıkararak ve onlann helakine neden 

olan hatalardan kaçınarak bu fırsatı değerlendirmek zorundası¬ 
nız." 

19. Onlar bu sözleriyle iki şeye atıfta bulunmaktaydı ve öncelikle 

demek istedikleri şey şuydu: "Muhammed'in ilahi vahy olarak sun¬ 

duğu şey aslında kendi aklının bir ürünüdür fakat onu, sırf iddiasmı 

güçlendirmek için Allah a bağlıyor." ikinci olarak da şunu kastet¬ 

mekteydiler: "Eğer kavmine lider olmak istiyorsan onlara öyle bir 

mesaj sun ki, bu dünyada mülk içinde yaşasınlar. Aynca Tevhid aki¬ 

desinden, ahiret inancından ve öğretinde yer alan ahlaki kurallar¬ 

dan vazgeç. Bu mümkün olmayacaksa, Kuran'da öyle değişiklikler 

yap ki, bizimle senin aranda değiş-tokuş usulü bir uzlaşma meyda¬ 

na gelsin. Bu değiş-tokuş öyle gerçekleşmeli ki, senin Tevhid in için¬ 

de bizim şirkimize bir yer açılabilsin; kendi ibadetlerimizi yapabile¬ 

lim; ahirette kurtuluşumuz sağlansın, dünyada yaptıklarımıza da 

bakılmasın. Senin mutlak ahlakını kabul etmediğimizi de bilesin: 

Bu yüzden Önyargılarımıza, ibadet törenlerimize geleneklerimize, 

şahsi ve kavmi çıkarlarımıza ve dahi şehvetlerimize meşruiyet ver¬ 

melisin. Biz karşılıklı ittifakla, bu dini taleplerin bir listesini çıkar¬ 

malıyız, diyoruz, bu ittifakın Allah'ın haklarını icra etmek üzere üze¬ 

rimizde bir yaptırımı ol• nalı; bununla birlikte de dünya işlerimizi 

kendi istediğimiz gibi özgürce yönetebilmeliyiz. Böyle bir uzlaşma 

zorunludur çünkü insan hayatının tüm yönlerini Tevhid öğretisinin 

ve ahiret inancının gereklerine ve İslâmî şeriatın düzenlemelerine 

göre tanzim edilmesini öngören isteğini kabul etmemiz imkansız." 

20. Bu yukarıda geçen iki isteğe cevaptın Benim bu kitaptakilerde 

herhangi bir değişiklik yapma yetkim yok; çünkü onun sahibi ben 

değilim; ancak bu kitabı bana gönderen Allah'tır. Bu yüzden onun 

hakkında herhangi bir uzlaşmaya mahal yoktur. Onu kabul edecek¬ 

seniz, nasılsa öyle kabul etmelisiniz. Yoksa ister kabul edin, isterse¬ 

niz reddedin." 
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16 De ki: "Eğer Allah dileseydi, onu size okumazdım ve onu size bil¬ 

dirmezdi. Ben ondan önce sizin içinizde bir ömür sürdüm. Siz yine de 
akıl erdirmeyecek misiniz?"21 

AÇIKLAMA 

21. Bu Hz. Muhammed'in (s.a) "Kuranın muharriri olduğu, ancak 
Kitabı Allah'a nisbet ettiği" iddiasına karşı çok güçlü bir delildir. Ay¬ 
nı zamanda Rasulullah'm (s.a) Allah tarafından, bu kitâbm sahibi 
tarafından gönderildiği iddiasını da teyid etmektedir. "Bizzat kendi¬ 

niz onun risaletten önceki kırk yılma şahit oldunuz. Sizin kentinizde 
doğdu: çocukluğunu orada geçirdi: gençlik ve ortayaşlannı gözleri¬ 
niz önünde yaşadı. Aranızda yaşadı ve sizinle -içtimai, ailevi, iktisa¬ 
di- ilişkiler kurdu. O denli tanıyorsunuz ki, onun hayatımn size gizli 
kalmış hiçbir yönü yok. Peki, bu hayatı içinde onun bu kitabın yazan 
olduğunu gösterebilecek herhangi bir emareye rastladınız mı? Sağ¬ 
duyunuzu kullanmıyor musunuz? 

Kuranda ortaya atılan soru Mekke'de Rasulullah (s.a) hakkında 
herkesin iyi bildiği iki özelliği ihtiva ediyordu: 

Birinci olarak, Risaletten önceki hayatımn kırk yılı süresince ken¬ 
dileri ne bir eğitim ve öğretim almıştı; ne de kendilerini birlikte yaşa¬ 
dığı insanlann bilmediği eşsiz sözlerle dolu böyle bir Kitab ın yazan 

(!) haline getirecek herhangi bir çevreyle birlikte bulunmuştu. 
Kur an ın farklı surelerinde dile getirilen meseleler hakkında hiç 

kimse kendisinden bir şey işitmemişti. Hatta akraba ve yakın arka- 
daşlan bile ondan böyle meselelerle ilgili herhangi bir şey işitmemiş¬ 
ler; kırk yaşına gelip Risaletini ilan etmeden öncesine kadar, kendi¬ 
sinin böyle bir iddiaya doğru tedrici bir gelişme gösterdiğine dair bir 
alamete şahit olmamışlardı. Bu. Kur an ın kendi beyninin bir icadı 
olmayıp kendisine kendi dışında gönderildiği vakıasına yeterli bir 

delil oluşturuyordu. Zira bir insanın buna (Kurana) benzer bir şeyi 
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aniden ve daha önceki hayatında hiç bir gelişme emaresi göstermek¬ 
sizin üretebilmesine imkan yoktur. Nitekim müşrikler bu sözleri 
kendisine bir öğreten olduğunu ileri sürmeye başladıklarında, Mek¬ 

ke'nin kimi akıllı zevatı bu ithamı saçma bulmuşlardı. Ancak bun¬ 
dan daha saçma olan başka bir şey daha vardı ki, müşrikler, bırakın 
Mekke'yi koskoca Arabistan'da bile Kur an daki sözlerin bir benzeri¬ 

ni üretebilen tek bir kişi gösteremiyorlardı. Kendileri de biliyorlardı 
ki, böyle yüksek değenle bir kişi kırk yıl süresince bilinmeyen bir kö¬ 
şede gizli kalmış olamazdı. 

Rasulullah’ı bu kırk yıl boyunca temayüz ettiren ikinci özellik, 
onun hem icabi hem de selbi açıdan taşıdığı asil karakterdi. Onun 
bir kerecik olsun yalan söylediğine şahit olunmamıştı. Aynı şekilde 

sahtekarlığın herhangi bir biçimine başvurduğu da görülmemişti. 
Diğer taraftan kendisiyle herhangi bir vesileyle ilişki kuran insanla¬ 
rın hepsi onun haktanırlığına, tevazuuna ve güvenilirliğine, hiçbir 

kusur izafe etmeksizin şahit olmuşlardı. Sözgelişi çok bilinen tarihi 
bir olay, burada zikredilebilir: Nübüvvetten yalnızca beşyıl öncesiy- 
di. Kabe yağmurlarla hasara uğramıştı. Kabe'nin yeniden inşası es¬ 
nasında, Hacer-i Esved'i (Karataş) yerine koyabilme şerefini başka¬ 
sına kaptırmak istemeyen Kureyşü kabileler arasında bir çekişme 
baş göstermişti. Sonunda ertesi sabah Mescid-i Haram a ilk giren ki¬ 
şinin bu meselede hakem olması konusunda anlaştılar. Ertesi sa¬ 
bah Mescid-i Harama ilk giren kişi Hz. Muhammed (s.a) oldu.Bu¬ 
nun üzerine herkes sevinçle bağırdı: "İşte emin bir insan. Doğrusu 

ancak onun karan bizi tatmin eder." İşte Allah, daha kendisini Rasul 
tayin etmeden ne kadar "emin" bir kişi olduğu gerçeğine şahid ol¬ 
sunlar diye Kureyş'i böyle bir araya toplamıştı. Bu yüzden hayatı bo¬ 

yunca hiç yalan söylememiş hiç bir hileli davranışta bulunmamış bir 

kimse hakkında kendi edebi eserini(!) Allah'a nisbet ettiği, katiyet ve 
ısrarla bu eserin(!) ilahi kaynaktan geldiğini iddia ettiği biçiminde bir 

suçlamada bulunabilmesi için kimsenin haklı bir nedeni olamaz¬ 
dı. 

Bu yüzdendir ki, Allah, Rasulünden, onların bu saçma ithamını 
çürütmek için, ayette geçtiği üzere, yalnızca şunu söylemesini iste¬ 
mişti: "Ey kavmim, bu saçma ithamda bulunmadan önce sağduyu¬ 

nuzu kullanın. Çünkü ben ne kavminiz dışında biriyim ne de yaban¬ 
cıyım. Bana Alllah tarafından vahyolunduğunu bildirmeden önce 
kırk yıl aranızda yaşadım. Bu geçmişime bakarak, Allah'tan bir bilgi 
ve emir gelmeksizin Kur an ı Allah'ın Kitabı olarak sîzlere sunabile¬ 

ceğimi kestirebiliyor musunuz? (Ayrıntı için bkz. Kasas. an: 109) 
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17 Allah'a hakkında yalan uydurup iftira edenden ve O'nun ayetleri¬ 
ni yalanlayandan22 daha zalim kimdir? Şüphesiz O, suçlu-günahkârlan 
kurtuluşa erdirmez.23 

18 Allah’ı bırakıp kendilerine zarar vermeyecek, yararlan da dokun¬ 
mayacak şeylere kulluk ederler ve: "Bunlar Allah katında bizim şefaatçi- 
lerimizdir" derler. De ki: "Siz, Allah'a göklerde ve yerde bilmediği bir 

şey mi haber veriyorsunuz?24 O, sizin şirk katmakta olduklanmzdan 
uzak ve yücedir." 

AÇIKLAMA 

22. Yani, "Eğer vahyolunan bu ayetler Allah tan değilse ve onları 

ben uydurup da O ndan geliyormuş gibi aktarıyorsam, benden daha 
günahkar kimse olamaz. Aynı şekilde eğer bu ayetler gerçekten Al¬ 
lah tansa ve sizler bunu reddediyorsanız sizden daha günahkar 
kimse olamaz. 

23. Bazı akılsızlar yanlış bir istidlal sonucu bu ayetten yanlış so¬ 
nuçlar çıkanp “felah'ın anlamını "uzun ömür 'le yahut "dünyevi ba¬ 

şarıyla sınırlandırırlar. Onlara göre bu ayet kesin biçimde "günah¬ 
karlar asla başarılı olamaz" gibi bir anlama gelmektedir. Bu önerme¬ 

nin tersini düşündüğümüzde, "başarılı olan günahkar olamaz" 

önermesinin de doğru olması gerekir. Bundan da şu çıkar ki, bir id¬ 
diacı, peygamberlik iddiasından sonra uzun yahut müreffeh bir ha¬ 
yat sürerse veyahut da kavminden iyi bir mukabele görürse gerçek 

bir peygamber olduğuna hükmedilir!!) Çünkü onların mantığına gö¬ 
re sahte bir peygamber olsaydı, kesinlikle başarılı olamazdı. Hatta 
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öldürülür, açlıktan ölüme terkedilir yahut da, istediği kadar pey¬ 
gamber olduğunu öne sürsün görevinde başarısız addedilirdi. Fakat 
az bir düşünmeyle anlarız ki, bu "delir* daha ilk bakışta yanlıştır. Bü¬ 

kere her önermenin tersi her zaman doğru olmaz. İkinci olarak, 
Kur an felah kelimesini böyle sınırlı bir anlamda kullanmaz. Üçüncü 
olarak da Allah bu kelimeyi, ilahi mühlet verme yasasınm kapsa¬ 
mındaki günahkarların durumlarıyla ilgili olarak kullanmaktadır. 

Şimdi meseleyi ayrıntılarıyla inceleyelim. "Kuşkusuz mücrimler 
haşarıya ulaşamaz" ifadesi gerçek peygamberi, sahtesinden ayır¬ 
mak için mi yar (ölçüt) koyma anlamında kullanılmamıştır. Yani 
peygamberlik iddia eden biri "başarılıysa" makbul, değilse merdut- 
tur biçiminde bir ölçüden sözedilmiyor bu ifadede, işin aslı şudur: 

Bu kelimeler şunu bildirmek üzere Hz. Rasulün (s. a) dilinde yer al¬ 
mıştır: Kesinlikle biliyorum ki mücrimler asla felaha (gerçek başarı¬ 
ya) ulaşamaz. Bu yüzden ben yalancı peygamberlik iddiasında bu¬ 

lunmak gibi bir suç işleyemem. Zira siz. Allah'ın gerçek peygamberi 

olan beni, yalanlamak gibi bir günah işliyorsunuz. 
Bir diğer mesele, felah kelimesinin "dünyevi başarı" gibi sınırlı bir 

anlamda kullanılmadığı idi. Aksine felah, her ne olursa olsun, yani 
peygamberlik iddiasında bulunan başlangıçta kazansın ya da kay¬ 
betsin hiç kayba dûçar olmayan kesintisiz bir "başarı"ya dalalet 
eder. Buna karşılık sahte bir iddiacının büyük bir halkı yanlış yola 
çağıran dünyevi "başarıya ulaşması gayet mümkündür ve onun da¬ 
laleti pekala yaygınlaşabilir de. Ne var ki bu. Kur an m ıstılahlarına 
göre "başarı" (felah) değildir, aksine mutlak bir başarısızlıktır. Diğer 
taraftan Hakka çağıran birinin de anlatılmaz elemlere düşmesi, yan¬ 
lış yoldakilerin işkencelerine maruz kalması ve hiç kimseyi Haki¬ 

katin saflanna çekemeden bu dünyayı terketmesi pekala mümkün¬ 
dür. Fakat bu Kur an ın ıstılahına göre bir başarısızlık değil, gerçek 

bir başarı olacaktır. 
(Yukarıda sözünü ettiğimiz) diğer mesele, "ilahi mühlet verme ya- 

sası 'nı hesaba katmayan akılsızların yanlışlarını reddetmektedir. 
Bu yasa sahte peygamberin uzun bir "başarılı" hayat sürmesinin, 
gerçek bir peygamber olduğuna delalet etmeyeceği ile ilgilidir. 

Allah'ın suçluları cezandırmada acele etmediği ve yollarını bağla¬ 
mak için onlara mühlet verdiği Kur an ın bir çok yerinde açıklanmış¬ 

tır. Hatta onlan sapıklıklarında serbest bırakır ki, bu mühleti kötü 
kullansınlar ve daha da bozguna uğrasınlar. Kimi zaman da onlara 
daha "müreffeh" bir hayat sunar ve böylece onların, kalblerinde giz¬ 
ledikleri tüm kötülüklerini açığa çıkarmalarını ve kötü amelleri yü¬ 
zünden uğrayacakları azaba tam anlamıyla layık olmalarını sağlar. 
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"ilahi mühlet verme yasası" diğer suçlular üzerinde hükümran oldu¬ 
ğu gibi, yalancı peygamberlerin durumuna da vaziyet eden bir yasa¬ 
dır. Ve bunun bir istisnasının olması için hiç bir neden yoktur. Nite¬ 

kim suçluların en büyüğü Şeytan a Kıyamet Günü ne kadar her tür¬ 
lü saptırma faaliyeti için mühlet verilmiştir. Ayrıca sahte peygam¬ 
berlik iddiasına kalkışıp da kendisine mühlet tanınmamış hiç bir is¬ 
tisnai örneğe rastlanmaz. 

Kur an ı böyle tersinden yorumlayanlar son bir çare olarak Hakka 
Suresinin 44-47. ayetlerine müracat ederler. "Eğer Muhammed 
kendinden birşeyler uydurup da Biz > isnad etseydi, şu muhakkak 
ki, onun elini kıskıvrak kavrar da şahdamarını kesip kopanverir- 
dik". Fakat bu anlamıyla ayetler onlann iddialarına karşılık olmu¬ 

yor çünkü ihtiva ettiği anlam yalnızca şudur: "Eğer Allah tarafından 
tayin edilmiş bir peygamber, Allah a uyduruk birşey isnad ederse 
hemen kıskıvrak alıkonur." Bu yüzden sözkonusu ayetlerden kalka¬ 
rak kıskıvrak kuşatılmayan bir sahtekarın durumundan, gerçek bir 

peygamber olduğu sonucunu çıkarmak bir kafa karışıklığından 
başka bir şey değildir. Akıllan sıra, bu ilahi kural (mühlet kuralı) 
sahtekarlara değil de gerçek peygamberlere uygulandığına göre, 
şahdaman kopanlmayan bir sahtekar gerçek peygamber olmalıdır. 

Bu noktayı kavramak için, hükümet memurlannm durumunu ele 

alalım. Apaçıktır ki, hükümet memurlan için öngörülmüş olan ku¬ 
ral ve düzenlemeler yalnızca bu memurlar içindir. Olmayanlar için 

değil. Memur olmadıktan halde kendilerini hükümet memuruymuş 
gibi göstermeye, tanıtmaya çalışan sahte memurlar diğer suçlular 
gibi ceza hukukuna göre hüküm giyerler, memurlar kanununa göre 
değil. Dolayısıyla bu ayetlerin yer aldığı bağlam şunu açıkça gösterir 

ki, vurgulanmak istenen, nübüvvet iddiasına sahip herhangi birinin 
gerçek bir peygamber mi, yoksa sahte peygamber mi olduğuna dair 
herhangi bir miyar (Ölçüt) değildir. Nitekim 43'üncü ayetin deva¬ 
mında gelen ayetlerde mealen şöyle denilmektedir: "Bu alemlerin 

Rabbinden indirilmiş bir vahiydir. Eğer Muhammed (s.a) bunu uy¬ 
durup da bize isnad etmiş olsaydı, onu şöyle şöyle yapardık." Dahası 

gerçek bir peygamber, sahtesinden yüksek karakteri, asıl misyonu 
ve biricik mesajı ile kolayca ayrılabilir. Dolayısıyla, peygamberin ger¬ 

çeğini sahtesinden ayırmak için böyle akıl dışı ve gayri tabii stan¬ 
dartların üzerinde durmaya gerek yoktur. 

24. Arzıhallerini Allah a sunacak hiçbir şefaatçinin olmadığım 
söylemenin en güzel yolu budur. Çünkü "herhangi birşey" Allah ın il¬ 
minde değilse bu demektir ki o zaten yoktur; zira göklerde ve yerde 

varolan herşey Allah ın ilmi dahilindedir. 
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19 İnsanlar, tek bir ümmetten başka değillerdi; sonra anlaşmazlığa 
düştüler.25 Eğer Rabbinden geçmiş (verilmiş) bir söz olmasaydı, anlaş¬ 
mazlığa düştükleri şey konusunda mutlaka aralarında hüküm verilmiş 

olurdu.26 

AÇIKLAMA 

25. Lütfen (Bkz. Bakara, an: 230 ve En'am. an: 24) 
26. Allah katında önceden belirlenmiş ''kelime" şuydu: "Hakikat", 

insani duyu alanına gizlenmiştir: ta ki insanın, sağduyusunu, aklı¬ 
nı, şuurunu ve sezgisini kullanarak hakikati kavrayıp kavramaya¬ 

cağı sınansın. Eğer bunu yapmazsa kendisine seçtiği yanlış yolda 
yürümesi için izin verilecek. İnsanoğlunun Hakikat konusundaki 

ihtilaflarının bugün de çözülememesinin nedeni budur. 
Bunun zikredilmesinin nedeni de dünyadaki dinlerin farklılığı 

konusundaki yanlış anlamaları bertaraf etmektir. 
O zamanlar insanların kafasında bu farklılıkla ilgili bir kanşıklık 

vardı. Bugün de vardır. Diyorlardı ki. "farklı insanlar farklı dinlere 
uyarlar ve her dinin takipçileri yalnızca kendi dinlerinin hakikat ol¬ 
duğunu savunur. Peki, o zaman bir hakikat arayıcısı hangi dinin 

Hak din olduğuna nasıl karar verecek?" Cevap şudur: "Başlangıçta 
tüm insanlığın tek bir dini vardı ve bu din Hak dindi. Sonra insanlar 
bu dinden yüz çevirdiler ve kendilerinkinden farklı itikatlara kapıldı¬ 

lar. İmdi, eğer Allah isteseydi. Hakikat i ortaya çıkarır ve hak dini 
seçmeye sizi muktedir kılardı. Şunu iyi bilmelisiniz ki. böyle bir şey 
bu dünyada asla gerçekleşmeyecektir, zira akıl ve sağduyunuzu kul¬ 

lanarak. kendi kararınızı kendiniz vermek durumundasınız. Bu 
dünya hayatı bir imtihandır. Bakalım akıl ve sağduyunuzu kullana¬ 

rak Hakikati bulacak mısınız, bulamayacak mısınız?" 
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CİiCÇ 

20 Bir de derler ki: "Rabbinden üzerine bir ayet (mucize) indirilse 
ya!.."27 De ki: "Gayb yalnızca Allah'ındır, siz bekleyedurun; ben de sîz¬ 
lerle birlikte bekleyenlerdenim."28 

21 İnsanlara, şiddetli bir sıkıntı dokunduktan sonra, bir rahmet do¬ 
kundurduğumuz zaman, ayetlerimiz konusunda hileli bir düzen kur¬ 
mak29 (bir entrika geliştirmek) onlar için (bir alışkanlık ve kötü bir edi¬ 

nimidir. De ki: 'Düzen kurmada (karşılık vermede) Allah daha hızlıdır. 
Şüphesiz, bizim elçilerimiz, sizin 'geliştirmekte olduğunuz düzenleri' 
yazmaktadırlar."30 

AÇIKLAMA 

27. Her ne kadar onlar Hz. Muhammed in (s.a) gerçek bir peygam¬ 
ber olduğuna ve hakiki vahyi bildirdiğine dair delil olsun diye bir 
ayet talebinde bulunuyorlarsa da. bu onların Hakikati kavrama ve 

kabul etme endişelerinden kaynaklanmıyor; bilakis, vahyi reddet¬ 
mek için bir önyargı niteliği taşıyordu. Çünkü onların, alışkanlıkla¬ 
rını, ahlak sistemlerini, sosyal sistemlerini kfsaca hayatlarının her 

yönünü ıslah edip, Hz. Rasul un (s.a) mesajına göre biçimlendirme¬ 
ye hiç niyetleri yoktu. Bir kere inanmaya niyetleri yoktu. İnanmaya 
niyetleri olmayınca, mucizeyle karşılaşsalar bile, kendilerine muci¬ 

ze falan gösterilmediğini söyleyeceklerdi. Kendilerini mutlak ahlak 
ilkelerine bağlayan gaybı (yani Tevhid ve Ahiret inancını) kabul et¬ 
meyip, arzu ve şehvetlerini tatmin ettikleri “özgürlük'’ fikrinden vaz¬ 

geçmeyecekleri apaçıktı. 
28. Yani "Allah bana neyi vahyediyorsa ben size onu söylüyorum. 

Fakat Allah'ın vahyetmediği şey hem benim hem de sizin için 
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"gayb’tır. Ve onu ifşa etmek ya da etmemek bütünüyle Allah'a kal¬ 
mış bir şeydir. Şimdi, Allah'ın göndermediği vahye, o göndermeksi- 
zin inanmıyacaksınız. Beklemelisiniz. Ben de bekleyeceğim ve ısrar¬ 

la talep ettiğiniz şeyin (mucize) karşılanıp karşılanmayacağını göre¬ 

ceğim. 
29. Onlar, kendilerine ceza olsun diye maruz bırakıldıkları "kıtlık 

ayeti" ardından dolaplar çevirmeye başladı. Bu ayet de 11. ve 12. ayet¬ 
lerde belirtilen şeyin benzerini ima etmektedir: 'Tekrar aynı ayetle 
karşılaşmayı nasıl istersiniz?" Oysa daha geçenlerde sizlere "kıtlık 

ayeti" gösterilmemiş miydi? O zaman tanrılarınızdan yardım iste¬ 
miştiniz de boşa çıkmıştı. Güya onlan Allah'la aranızda şefaatçi bel¬ 
lemiştiniz ve onların sahte kudsiyetlerine (!) yönelttiğiniz dilekler gü¬ 

ya kıtlığın üzerinizden kalkmasını sağlayacaktı. Fakat daha ilk tec¬ 
rübenizde ilah diye isimlendirilenlerin kesinlikle hiçbir güce sahip 
olmadığım bizzat öğrendiniz. Bu yüzden tüm kudretin Allah'ın elin¬ 

de olduğuna ikna olunca O’na döndünüz ve O ndan yardım istediniz. 
Bu tecrübe Hz. Muhammed'in (s.a) mesajının Hak olduğuna sizi 
inandırmaya yetmeliydi zira (Rasul'un) öğrettiği temel gerçek zaten 
buydu. Bu ayetten ders çıkaracak yerde, kıtlık atlatılır atlatılmaz ve 
gökten bereketli yağmurlar iner-inmez gerçeği saptırmak için dü¬ 
zenler kurmaya başladınız. Kıtlığın sebebiyle ilgili türlü düzme açık¬ 

lamalar getirmeye yeltendiniz ve bu düzmeler, sonunda Tevhid öğ- 
retisi'nden "kaçıp" şirkinize yapışmanızla neticelendi. 

Bu ayet, kıtlık gibi büyük bir işaretten ders almayan bir toplulu¬ 
ğu, hiçbir işaretin (ayet) ikna edemeyeceği anlamını içerir. Bu yüz¬ 
den onlara herhangi bir ayet (işaret, mucize) göstermenin bir yaran 
yoktur. 

30. "Allah düzen (plan, mekr) kurmada sizden daha hızlıdır..." şu 
demektir: "Kıtlık ayetinin delalet ettiği anlamı, bu ayeti teslim etme¬ 
nin ihtiva ettiği gerçeklerden yakayı kurtarmak niyetiyle belli istis¬ 
nalar bulabilmek ve isyancı tavırlannızı sürdürmek için saptırmaya 
çalışırsanız, Allah düzenbaz yöntemlerini devre dışı bırakmak üzere 
kendi planını (mekr) devreye sokmada çok daha hızlıdır. Sizi kendi 
dalaletinizde serbest bırakacak; hatta size dünyevi bir refah da su¬ 
nacak; bu refah, genişlik sizleri aldatacak ve size pek yanınızda bek¬ 
leyen akıbeti unutturacak ve böylece de kaygısız bir bağışıklıkla gü¬ 

nahlar işleyeceksiniz ve kalblerinizde bulunan şeyler sizi hoşnud 
edecek. Fakat O'nun melekleri amellerinizi, (ölümünüzden sonra 
dava edilmek üzere önünüze konacak amellerinizi) kayıt ve muhafa¬ 

za etmeye devam edecekler. Sonunda ise sizlere ölüm gelir ve hesap 

vermek üzere Allah'ın huzuruna sürülürsünüz. 
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22 Karada ve denizde sizi gezdiren O’dur. Öyleki siz gemide bulun¬ 
duğunuz zaman, onlar da güzel bir rüzgârla onu yüzdürürlerken ve (tam) 
bununla sevinmektelerken, ona çılgınca bir rüzgâr gelip çatar ve her yan¬ 

dan dalgalar onlan kuşatıverir; onlar artık bu (dalgalarla) gerçekten ku- 
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şatıld’kUnm sanmışlarken, dinde O’na "gönülden katıksız bağlılar 

(muhlisler)' olarak Allah'a dua etmeye başlarlar: "Andolsun eğer bun¬ 

dan bizi kurtaracak olursan, muhakkak sana şükredenlerden olaca¬ 

ğız."31 
23 Ama (Allah) onlan kurtarınca, onlar hemen haksız yere, yeryüzün¬ 

de taşkınlığa koyulurlar. Ey insanlar, sizin taşkınlığınız, ancak kendi ne¬ 

fisleriniz aleyhinedir; (bu) dünya hayatının geçici metaıdır. Sonra sizin 

dönüşünüz bizedir, biz de yapmakta olduklarınızı size haber verece¬ 

ğiz- 
24 Dünya hayatının örneği, ancak gökten indirdiğimiz, onunla insan¬ 

ların ve hayvanların yediği yeryüzünün bitkisi karışmış olan bir su gibi¬ 

dir. Öyleki yer, güzelliğini takınıp süslendiği ve ahalisi de gerçekten ona 

güç yetirdiklerini sanmışlarken (işte tam bu sırada) gece veya gündüz 

ona emrimiz gelmiştir de, dün sanki hiç bir zenginliği yokmuş gibi, onu 

kökünden biçilip atılmış bir durumda kılmışız.31 /a Düşünen bir toplu¬ 

luk için biz ayetleri böyle birer birer açıklarız. 

25 Allah barış yurduna32 çağırır ve kimi dilerse dosdoğru yola yönel- 

tip-iletir. 

AÇIK! AMA 

31. Gerçekten, herşeyin yolunda gittiği zamanlarda Allah'ı unutan 

en iflah olmaz müşrikler, en sıkı ateistler bile, her taraftan belayla 

kuşatıldıklarında ve başka herhangi bir imdat umudunu bulama¬ 

dıklarında Allah tan imdat istemeye başlarlar. Bu, kainatta varolan 

herşeyi kontrolü altında bulunduran Kadir-i Mutlak'ın Allah oldu¬ 

ğuna apaçık şekilde delalet eder. (Bkz. En am, an: 29) 

31/a. Bu mesel, bu dünyadaki görünürde "başarılarına bakıp, ahi- 

reti bütünüyle unutanlara bir uyan anlamı taşır. Bu tipler, ekinleri¬ 

nin olgun ve bereketli olduğunu, onu biçebileceklerini ve hasat sonu 

mutlu olacaklarını zanneden toprak sahiplerine benzetilmiştir. Bu 

toprak sahipleri olgun ürünlerinin yakında tadına bakabileceklerin¬ 

den emin biçimde, Allah'ın ürünlerini ve büyük umutlarını tahrib 

edici emrinin farkında değildirler. Tıpkı bunun gibi ahiret hayatı için 

hazırlık yapmayanlar bu dünya lezzetleri uğruna irtikab ettiklerinin 

karşılığını öte dünyada bir felaket olarak bulacaklardır. Tıpkı hasa¬ 

dından emin olunan olgun ürünün aniden bir felakete düçar oluver- 

mesi gibi... 

32. Yani, Allah ahiretteki selam yurduna götüren yola çağırır, "se¬ 

lam yurdu" burada Cennet demektir. İçinde herhangi bir kaybm, fe¬ 

laketin, üzüntünün, acı ve sıkıntının bulunmadığı Cennet Yurdu. 
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26 Güzellik yapanlara daha güzeli ve fazlası vardı/*3 Onlann yüzleri¬ 
ni ne bir karartı sarar, ne bir zillet, işte onlar cennetin halkıdırlar; onda 
ebedi olarak kalacaklardır. 

27 Kötülükler kazanmış olanlar ise; her bir kötülüğün karşılığı, kendi 
misliyledir.34 Bunlan bir zillet sarıp kaplar. Onları Allah'tan (kurtara¬ 
cak) hiç bir koruyucu da yok. Onlann yüzleri, sanki bir karanlık gecenin 

parçalanna bürünmüş gibidir.35 İşte bunlar ateşin halkıdırlar; onda ebe¬ 
di olarak kalacaklardır. 
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28 O gün, onlann tümünü bir arada toplayacağız, sonra şirk katanlara: 
"Yerinizden ayrılmayınız; siz de, şirk koştuklarınız da" diyeceğiz. Artık 
onların arasını açmışızdır.36 Şirk koştukları derler ki: "Siz bize ibadet 
ediyor değildiniz." 

29 "Bizim ile sizin aranızda şahid olarak Allah yeter. Gerçekten biz, 
sizin ibadetinizden habersizlerdik."37 

30 İşte orada, her nefis önceden yaptıklarıyla imtihana çekilmiş ola¬ 
cak ve onlar asıl-gerçek mevtaları olan Allah’a döndürülecekler. Yalan 
yere uydurdukları da, kendilerinden kaybolup uzaklaşacaklar. 

31 De ki: "Göklerden ve yerden sizlere nzık veren kimdir? Kulaklara 
ve gözlere malik olan kimdir? Diriyi ölüden çıkaran ve ölüyü diriden çı¬ 
karan kimdir? Ve işleri evirip-çeviren kimdir? Onlar: "Allah" diyecek¬ 
lerdir. Öyleyse de ki: "Peki, siz yine de korkup-sakınmayacak mısı¬ 
nız?" 

AÇIKLAMA 

33. Yani. Allah lutfuyla salih amel işleyenleri fazlasıyla ödüllendi- 
recekıir. 

34. Yani, iyilere fazla fazla karşılık verilmesinin aksine kötü amel¬ 
lerde bulunanlar yalnızca işlediği suçun karşılığı oranında cezalan¬ 
dırılacaklar (Daha fazla açıklama için bkz. Nemi, an: 109/a) 

35. Suçlular yakalandıklarında yüzlerini bir karaltı kaplar da tüm 

kurtuluş umutlarını yitirirler ya. işte öyle olacak. 
36. Bazı müfessirler ( ) ibaresinin asıl anlamı hak¬ 

kında şu görüşü ileri sürerler: "Biz. kendi aralarında herhangi bir 
ilişkinin varolduğunu gösteremesinler diye aralarındaki her türlü 
bağlantı ve münasebeti keseceğiz.” Oysa bu. ibarenin Arapça'daki 
şu anlamına zıttır: 'Onlan birbirinden ayıracağız" yahut şu anlamı¬ 
na: Aralanna bir mesafe koyacağız'. İbareyi. "Aralarındaki uzaklık 
ve yabancılığı kaldıracağız” biçiminde çevirmemizin nedeni budur. 
Yani, müşrikler ve ilahlan birbiri önünde karşılıklı duracak ve böyle- 
ce birbirlerine olan karşılıklı nisbetin mahiyetini anlayacaklar.” 

Müşrikler taptıkları şeyler hakkındaki tüm gerçeği böylece bilmiş 
olacaklar ve ilahlan da kendilerine tapanlar hakkındaki herşeyi 
(karşılıklı görerek) öğrenecekler. 

37. Yani, "Onlann melekler, cinler, ruhlar, atalar, nebiler, azizler, 
şehidler vs. gibi Allah'a şirk koştuklan ve yalnızca Allah'ın olan hak¬ 

lan kendilerine devrettikleri ilahlar, tutup kendilerine tapanlardan 
ayrılacak şöyle diyecekler: "Sizin bize taptığınızdan haberimiz bile 
yoktu. Çünkü sizin bize yönelttiğiniz ta zim, saygı, tebcil, hayranlık, 
dikkat, prestij, sadakatten hiçbiri, bize sunduğunuz ibadet, başvu¬ 
ru. rica, dilek ve adaktan hiçbiri, adımıza yaptığınız secde, rüku, zi¬ 

kir. dini hizmet, dini tören, toplantılardan hiçbiri bize ulaşmadı." 
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32 îşte bu, sizin gerçek Rabbiniz olan Allah'tır.38 Öyleyse haktan son¬ 
ra sapıklıktan başka ne var? Peki, nasıl hâlâ çevriliyorsunuz?39 

33 Böylece Rabbinin sözü o fişka sapanlar üzerinde (şöyle) gerçekleş¬ 
miştir ki: "Onlar gerçekten iman etmezler."40 

34 De ki: "Sizin şirk koştuklarınızdan ilk kez yaratacak, sonru onu ia¬ 

de edecek olan var mı?"41 De ki: "Allah yaratmayı (ilkin) başlatır, sonra 

onu iade eder. Öyleyse nasıl çevriliyorsunuz?"42 
35 De ki: "Sizin şirk koştuklarınızdan hakka ulaştırabilecek var mı¬ 

dır?"43 De ki: "Hakka ulaştıracak Allah'tır. Öyleyse, hakka ulaştıran mı 



Cüz : 11 TEFHİMU'L KUR'AN 331 

uyulmaya daha hak sahibidir, yoksa doğru yola ulaştırılmadıkça kendisi 
hidayete ulaşmayan mı? Ne oluyor size? Nasıl hükmediyorsunuz?" 

36 Onlann çoğunluğu zandan44 başkasına uymaz. Gerçekten zan ise, 

haktan hiç bir şeyi sağlayamaz. Şüphesiz Allah, onlann işlemekte olduk¬ 
larını bilendir. 

37 Bu Kur'an, Allah'tandır, başkası tarafından yalan olarak uydurul¬ 
muş değildir. Ancak o, önündekileri doğrulayan ve kitabı aynntılı ola¬ 
rak açıklayandır.40 Bunda hiç şüphe yoktur, alemlerin Rabbindendir. 

AÇIKLAMA 

38. Yani, "Bizzat kendiniz gerçek Rezzak’ınız, Melik iniz ve Rabbi- 
nizin Allah olduğunu, gerçek ilahınızın O olduğunu ve kulluğunuzu, 
ibadetinizi O na nisbet ettiğinizi teslim ediyorsunuz. Şu halde nasıl 
oluyor da O na ortaklar koşuyorsunuz." 

39. Şu akıldan çıkarılmamalıdır ki. ortaya sürülen sorular genel 
kitleye hitab etmektedir. Bu yüzden "niye o zaman dönüyorsunuz?" 
diye sorulmamakta "peki nasıl döndürülüyorsunuz?" biçiminde so¬ 
rulmaktadır. Bu edilgen biçim açıkça gösteriyor ki, halkı doğru yön¬ 
den yanlış yola çeviren bir kimse {ya da kimseler) vardır. Halka böyle 
bir uyanda bulunulmasının nedeni budur: "Niçin körü körüne sizi 
yanlış yola sevkedenlere tabi oluyorsunuz? Niye kullanmıyorsunuz 
sağduyunuzu? Allah hakkmdaki gerçeği bizzat teslim ettiğinizde ne 
diye döndürüldüğünüz, yoldan çevrildiğiniz gerçeği üzerinde de kafa 
yormuyorsunuz? 

Bu soru. Kur an ın birçok yerinde gerçeği halkın önüne koymak 
için sorulmaktadır. Fakat her seferinde de edilgen şekil kullanıl¬ 
makta ve geri planda kalan bir takım saptırıcılar vurgulanmaktadır. 
Böylece onlann peşinden gidenlerin meseleyi serinkanlı ve afaki bi¬ 
çimde değerlendirmeleri sağlanmaktadır. Bu usul aym zamanda bir 
propagandaya alet olmuş kimseler için değerli bir nasihat biçimidir 
de. Saptıncılann isimlerini devreden çıkarmak suretiyle Kur am on¬ 
lann ellerindeki oldukça güçlü bir silahı da almış olmaktadır. Böyle¬ 
ce takipçi çoğunluk, hürmet ettikleri liderlerin bir tahrif ve eleştiri 
hedefi haline getirilmesi İçin teşvik edilmektedir. 

40. Yani, "Rabbinin kelimesi gerçekleşmiş oldu ki, kafalanna hiç 
bir şekilde inanmayacaklannı koymuş olanlar hakikat önlerine 
ayan beyan delillerle konmuş olsa da inanmazlar." 

41. Şu belirtilmeli ki, buradaki ve müteakip ayetlerdeki mukabil 
cevaplar, daha önceki ayetlerdeki mukabil cevapların aksine pey¬ 
gamberin ağzından verilmektedir. Çünkü müşrikler yaradılışın Al¬ 
lah tarafından başlatıldığına ve ilahlarının bunda hiçbir dahli bu¬ 
lunmadığına inanıyorlar ve bu yüzden inkar edemiyorlardı. Onlann 
teslim etmedikleri şey yaradışın iadesi (yani tekran) idi. Çünkü 
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ölümden sonrdaki hayatı başka türlü red edemezlerdi. Oysa yaradı¬ 
lışı başlatan Allah'ın onu tekrar iade edip yeniden başlatabileceği 
gerçeği apaçık ortadaydı ve yaradılışı başlatamayanlar onu iade de 
edemezlerdi. îşte Hz. Rasul'ün (s.a) ağzından Allah'ın yaradılışı baş¬ 
lattığı ve tekrar iade edebileceği şeklinde apaçık ve meydan okuyan 
bir cevabın verilmesinin nedeni budur. 

42. Bu mesele onlara şirk öğretisinin ne kadar budalaca olduğunu 
göstermek üzere ortaya konmuştur. Delil şudur: "Allah başlattı ve 
yeniden başlatmaya da kadirdir. Deki sizin şirk koştuğunuz ilahlar 
arasında bunu yapabilecek olan var mı? Biraz düşünseniz anlaya¬ 
caksınız ki, taptığınız, kulluk ettiğiniz ve ta'zim gösterdiğiniz ilahlar 
için herhangi bir iddiada bulunmak üzere hiçbir açık kapı bulunma¬ 
maktadır." 

43. Bu, şirk doktrinini reddedip Tevhidi ikame etmek üzere ortaya 
atılmış bir dizi sorudan biridir. Bu soru bir adım daha atarak, insa¬ 
nın en büyük ihtiyaçlarından biri olan hakikat kılavuzluğunun öne¬ 
mi üzerine çeker dikkatleri. Çünkü şu apaçıkür ki, insan ihtiyaçları 
yiyecek, giyecek ve bu gibi maddi ihtiyaçlarla, ya da bunların kayıp 
ve felaketlerden korunmasıyle sınırlandırılamaz. İnsan ihtiyaçların¬ 
dan biri, hatta en büyüğü de bütünüyle felaha erişeceği bir hayat yo¬ 
lu edinmekle, bunun bilgisine erişmektir. Besbelli ki insan hayatta 
iflah olabilmek için başvurabileceği sahih bir bilgiye, kendi maddi, 
zihni ve ruhi güçlerini, yeteneklerini ve tabii kaynaklarını devreye 
sokabileceği bir usule sahip olmalıdır. Aynca farklı düzeylerde ilişki 
içinde bulunduğu insanlarla ve bir bütün olarak kainat nizamı kar¬ 
şısında nasıl davranışlar içinde bulunması gerektiğini de bilmelidir. 
Kur an doğru yolu "Hakk" olarak isimlendirir ve yolu gösterene de 
"Hakk ı gösterici", “Hakk a götürücü" der. 

Şimdi ayette öne sürülen soruya dönelim. Kur'an müşriklere ve 
Rasulullah'ın (s.a) talim ettiklerini reddedenlere soruyor: 

"Allah'a karşı ortak koştuğunuz tanrılar arasında sizi doğruya ile¬ 
ten ya da iletebilecek olan biri var mı? Apaçık ki, buna verilecek ce¬ 
vap olumsuz olacaktır. Zira onların tanrılarından hiçbiri bunu yapa¬ 
maz. Bir kere bu tann ve tanrıçaları, ilah edindikleri diri ya da ölü in¬ 
sanları bir düşünelim. Halk onlara ihtiyaçlarını karşılasın yahut bir 
takım doğaüstü yollarla onlan felaketten korusun diye yönelir; fakat 
onlann Hakk a kılavuzluk ettiği görülmüş müdür? Gönderdikleri bir 
hakikat olmadığı gibi, bağlıları bile onlann kendilerine ahlaki pren¬ 
sipleri, sosyolojik, kültürel, ekonomik, politik, hukuki veya adalete 
dair şeyler öğrettiklerini iddia etmezler. 

Fakat bir mesele var: Başkalarının ittiba edip izledikleri kurallar 
ve düzenlemeler getirenlerin, kanun koyucuların durumu?! Şu ger¬ 
çek ki böyleleri önder olarak gerçekten izlenmektedir. O zaman da 
şu sorulan sormak anlamlı olacaktır. Peki, bunlar gerçek Hakikat 
kılavuzlan mı, yahut insanı doğru yola sokmaya güçleri yeter mi? İn- 
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san hayatını doğru yönlendirmek üzere doğru ilkelerin formüllendi- 
rilmesi için gerekli olan tüm gerçekleri kapsayan külli bilgiye sahip 
midir onlardan biri? İçlerinden insan problemlerinin yayıldığı geniş 
alanı kuşatacak ufka sahip biri bulunmakta mıdır? Zaaftan, önyar¬ 
gılardan, böyle kanunların formüllendirilmesine engel teşkil eden 
şahsi ve içtimai etkilerden mutlak anlamda bağımsız olanı var mı iç¬ 
lerinde? Eğer bu sorulara verilecek cevaplar olumsuz ise (zaten bu 
sorulara hiç kimse olumlu cevap veremez) böyle sınırlarla mahdud 
olan insanlardan Hakk a kılavuzluk nasıl umulabilir? 

Yukarıdaki sorular ışığında Kur'an'da scrdedilen sorunun anlam 
ve önemini kavrayabiliriz: "Allah a ortak koştuklarınız arasında sizi 
Hakk a ulaştırabilecek herhangi biri var mı?" 

Sonuç olarak bu gösterir ki, insanın çeşitli kategorilere ayrılmış 
olan tüm ihtiyaç ve gereklerini karşılamaya yalnızca Allah Kadirdir. 
Evvela, insan ilahi inayete, bir koruyucuya, dualarını işitecek ve ka¬ 
bul edecek bir varlığa, kısaca, diğer tüm desteklerden umut kesildi¬ 
ğinde yönelebileceği sürekli bir dayanağa ihtiyacı vardır. Yukarıdaki 
soru kaçınılmaz olarak bu ihtiyaçların Allah'tan başka hiçbir kimse 
tarafından karşılanamayacağı sonucuna götürür. Öteki insan ihti¬ 
yaç ve talepleri de, tam bir itimat ve gönül huzuruyla teslim olunabi¬ 
lecek ve insan hayatını bütünüyle yönlendirebilecek belli prensipler 
koyan bir kılavuzun var olmasını gerektirir. 35. ayetteki soruda orta¬ 
ya konan mesele böyle bir Varlık in Allah tan başkası olamayacağı¬ 
nı ihtiva eder. Bu yüzden bir kimsenin, inatla diretmesi dışında, şirk 
yahut sekülarizm üzerine temellendirilmiş politik, ahlaki ve kültürel 
prensiplere dayanması için hiç bir dayanağı delil kalmaz. 

44. Yani (sahte) din koyucular, filozoflar kanun yapıcılar görüşle¬ 
rini ilm üzerine değil yalnızca tahmin ve zan üzerine dayandırırlar. 
Aynı şekilde bu dini ve dünyevi liderlerin peşinden gidenler de onla¬ 
rın büyük insanlar olduklarını ve bu yüzden doğru söylediklerini 
varsayarlar. Zira atalan ve cümle ahali onları izlemiştir; zanlannın 

nedeni budur. 
45.37. ayette ileri sürülen delil şöyle ele alınabilir: 

a) Kur an kendisinden önce aynı şeyin vahyedildiğini teyid eder ve 
Hz. Muhammed'den (s.a) önceki peygamberler tarafından talim edil¬ 
miş temel ilke ve öğretilerin aynısını ileri sürer. Eğer Hz. Rasul (s.a) 
Kur an ı kendisi icad etmiş olsaydı, önceki kitapların temel öğretile¬ 
rinden (haşa) kendisininkinin daha cazip görülmesini sağlayacak 
eklemeler yapardı. 

b) Kur an, "Kitab "ta, yani, daha önceki peygamberlerin getirdiği 
yazılarda ihtiva edilen temel ilke ve öğretileri daha tafsilatlı ve bariz 
şekilde açıklar, daha rahat anlaşılsın ve kolay uygulansın diye daha 
fazla delil ve açıklamalar getirir. 



334 TEFHİMU'L KURAN 10 / Yunus Suresi 

ÜLjif; 
* y 

y\£JÜ,Â+/} © 

38 Yoksa: "Bunu kendisi yalan olarak uydurdu" mu diyorlar? De ki: 

"Bunun benzeri olan bir sure getirin ve eğer gerçekten doğru sözlüler ise¬ 

niz. Allah’tan başka çağırabildiklerinizi çağırın."46 

39 Hayır, onlar ilmini kuşatamadıklan ve kendilerine de henüz yoru¬ 

mu gelmemiş bir şeyi yalanladılar.47 Onlardan öncekiler de böyle yalan¬ 

lamışlardı. Zulme sapanlann nasıl bir sonuca uğradıklarına bir bak. 

40 Onlardan ona inananlar vardır ve onlardan ona inanmayanlar da 

vardır. Rabbin fesad çıkaranları48 daha iyi bilir. 

AÇIKLAMA 

46. Kur’an da geçen -bırakın Kitab ı- onun bir suresinin bile benze¬ 

rinin oluşturulamayacağı yolundaki meydan okuyuşun, Kur an ın 

fesahat ve belagatıyla ilgili olduğu konusunda yaygın bir yanlış anla¬ 

ma vardır. Bu durum Kuranın mucizevi vasfının ispatı için girişilen 

gayretkeşliklerin tabii bir sonucudur. Oysa Kuran böyle bir sınır¬ 

landırmanın ötesindedir. Kuranın iddiası yalnızca mükemmel bir 

ifade yapısına sahip olmasından gelen eşsizlik ve benzersizlikten 

ibaret değildir. Aynca bunun böyle olduğuna da kuşku yok. Fakat 

Kuranın asıl iddiası gerek öğretisi ve gerekse ele aldığı meseleler 

açısından bir benzerinin hiçbir insan beyni tarafından üretilemeye- 

ceğidir. Kur an, Allah tan geldiğini vurgulamak ve kendisinin insan 
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İcadı olduğu iddiasını çürütmek için çeşitli bölümlerde bu meydan 

okuyuşa yer verir. Bu durum yeri geldikçe daha önce de açıklanmıştı 

ve müteakip sayfalarda tekrar açıklanacak. (İlerideki açıklamalar 

için bkz. Tur. an: 26-27) 

47. Kur an ın sahte olduğunu iddia edebilmeleri için dayanacakla¬ 

rı iki şey vardı, ancak her ikisi de batıldı: Birincisi, Kitab'm Allah ka¬ 

tından inmediği, aksine biri tarafından (haşa) uydurulduğu; İkincisi 

de, Kitabta serdedilen hakikatlerin ve verilen bilgilerin yanlış olduğu 

iddiası. Ne varki gerçek bilgiye dayanan hiç kimse sahiden uydurul¬ 

muş olduğunu ve sonra Allah'a izafe edildiğini söyleyemezdi. Hiç 

kimse de, Hz. Rasul’ün (s.a) gayb perdeleri arasında gizlice gözetle¬ 

mede bulunup sonra (Kitap ta bildirildiğinin aksine) tek bir Allah'ın 

değil, semalarda birçok tanrının bulunduğunu keşfediverdiğini id¬ 

dia edemezdi. Yine, hiç kimse, ama gerçek bilgiye dayanan hiç kimse 

meleklerin olmadığını, vahyin gerçek dışı olduğunu ve Allah'ın olma¬ 

dığım ileri süremezdi. Bunlar olsa olsa bir takım doğurgan muhayyi¬ 

le sahiplerince uydurulmuş kurgular olabilirdi. Aynca hiç kimse 

"Ahiret "e gidip görmek suretiyle şahit olmamıştı ki, mükafat ve ceza 

konusunda bildirilenlerin yanlış olduğunu iddia edebilsin. Aksine, 

bu bildirilenleri çürütecek karşı delillere sahip olmamak yanısıra, 

sözkonusu iddia sahipleri, Kuranın eşsizliği hakkında tam bir gü¬ 

ven duygusuyla ve meydan okuyucu tarzda dile getirilen gerçeklikle 

karşı karşıyaydılar. 

48. Kur an a inanmayanlar "müfsid" olarak isimlendirilmektedir. 

Çünkü onların inkarları herhangi bir anlamlı sebebe değil, önyargı¬ 

ya ve nefsaniyete dayanmaktadır. 

Bu halleriyle başkalarının inanmasına da engel olmaya çalışırlar. 

“Ve Allah müfsidleri en iyi bilendir." Çünkü O ndan hiçbir şey gizli 

kalmaz. Onlar Kur an ı, bir türlü Allah'ın Kitabı olduğuna ikna edile¬ 

medikleri için inkar ettiklerine insanları inandınp, onlan aldatabi¬ 

lirler, fakat iyi niyetle davrandıkları yolunda Allah'ı kandıramazlar. 

Çünkü Allah, onların müfsid (bozguncu) olduklarını bilir. Onlar dü¬ 

zenbazdırlar ve kalblerinin ve bilinçlerinin sesini bastırmaktadırlar. 

Bile bile gerçeğe kulak ve zihinlerini kapamakta dünya menfaatleri¬ 

ni, zevk u sefalarım, şehvetlerini ve arzulanın gerçeğe tercih etmek¬ 

tedirler. Onlann “masum" günahkarlar değil de düpedüz bozgun- 

cu-müfsid" olmalannm nedeni budur. 
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41 Eğer seni yalanlarlarsa, onlara de ki: " Benim yaptıklarım benim, 
sizin de yaptıklarınız sîzindir. Siz benim yaptıklarımdan uzaksınız ve 
ben de sizin yaptıklarınızdan uzağım."49 

42 Onlardan seni dinleyecekler vardır. Ama hiç duymayan-sağırlara - 
üstelik hiç akıllan ermiyorsa- sen mi duyuracaksın?50 

43 Ve onlardan sana bakacak olanlar vardır. Ama kör olanlan -üstelik 
basiretleri de yoksa- sen mi doğru yola ulaştıracaksın?51 

44 Şüphesiz Allah, insanlara hiç bir şeyle zulmetmez. Ancak insanlar, 
kendilerine kendileri zulmediyorlar.52 

AÇIKLAMA 

49. Yani "Sizinle yararsız tartışmalara girmek ve sizinle bu minval 
üzre cedelleşmek istemiyorum. Ben bir sahtekarsam bunun sonuç¬ 
larına katlanacak benim ve eğer sizler gerçeği inkar edenlerseniz, 
bundan bana değil sizlere bir zarar dokunur. 

50. Her ne kadar bu ve benzeri müteakip ayetler Rasulullah’ı (s. a) 
muhatap alıyorsa da aslmda anlamlan, mesaja dikkat safetmeyen 
kimseleri paylama amacı taşır. Zira onlar kendilerine söylenen söz¬ 

lerin yalnızca seslerini işitiyorlar, tıpkı hayvanlar gibi kelimelerin 

seslerini duyuyorlar fakat kendilerine söylenene kulak kabartmı¬ 
yor, dikkat sarfetmiyorlardı. Bunun nedeni onlann Hz. Rasul (s.a) 
hakkında önyargılı olmalan ve eğer atalarından tevarüs ettiklerine; 
arzu, şehvet ve çıkarlanna karşıysa makul bile olsa herhangi bir sö¬ 

zü kabul etmemeye karar vermeleriydi. İşte böyle hayvanlar gibi ya- 
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şa) an bu insanlar, kelimelerin seslerini işitiyorlar fakat anlamlarına 
dikkat etmiyorlardı. Çünkü "yemek, içmek ve çiftleşmek" dışında il¬ 

gilendikleri birşey yoktu. Şehvetlerinin tatminiyle öylesine mest, öy¬ 
lesine meşgul oluyorlardı ki, yaptıklarının doğru mu yanlış mı oldu¬ 
ğunu düşünmek bile istemiyorlardı. Şehvetine ait şeylere kulak ke¬ 

silen böyleleri mesaja gelince sağır kesilmişlerdi. 
51. Burada da aynı hayvan emsaline başvurulabilir. Onların gözle¬ 

ri vardır fakat yüzeydeki görüntünün ötesini algılayamazlar. Böyle¬ 

leri Rasulullahı (s.a) ve ashabını görüp duruyordu fakat onlann saf 
yaşayışlarının anlamını idrak edemiyordu. Çünkü kulak verip me¬ 
sajı kabul edenlerin hayatlannda meydana gelen garip değişimi id¬ 

rak edecek basiretten yoksundurlar. 
50 nolu açıklamada da belirtildiği gibi Rasulullah ı (s.a) muhatap 

alan bu ayetler gerçekte gayet zarif bir yolla, uyuşuk bir durumda 

olan görme ve işitme melekelerini uyandırsınlar ve onları akli ve fıt¬ 
rata uygun olan mesajın idrakine açsınlar diye müşrikleri paylama 
ve uyarma amacı taşıyordu. Bu dolaylı yoldan uyarma yöntemini 

kavramak için, iki sadık dostu örnek olarak alalım: Bunlar müfsid 
bir toplumda yaşıyor olsunlar ve içlerinden biri hak olan mesajı hem 
kavramada hem de uygulamaya geçirmede tam bir intikal gücüne 

sahip olsun. Bu adam toplumun önünde karakter ve ahlaki davra¬ 
nış konusunda tam bir model teşkil etmektedir. Aynca halkına gayet 
içten ve bir zarif yolla kendi ahlaki konumlarını düşünmeye çağır¬ 
makta ve insanları yine aynı zarif yolla bu bozuk ahlaki durumların¬ 
dan dolayı uyarmakta ve onlara doğru yaşama biçimini benimseme¬ 
lerini tavsiye yetmekdir. Fakat içlerinden hiçbiri, ne onun uyanları¬ 
na kulak asmakta ne de onun örnek ve saf hayatından bir ders çıkar¬ 
maktadır. işte bunlar olurken kendisini destekleyen diğer dostu ora¬ 
ya gelip şunlan söylemektedir "Niye bu sağır insanlara öğüt veriyor 

ve körlere yol göstermeye çalışıyorsun; çünkü ne güzel şeyleri işite¬ 
cek kulaklan var onlann, ne de doğru yolu görecek gözleri..." Apaçık 
ki onun bu sözleri arkadaşını ıslah hareketinden caydırma anlamı¬ 

na gelmeyecek, aksine (ayetteki) aynı zarif ve dolaylı yolla müfsit in- 
sanlann uyuşuk melekelerini uyandırmaya yönelik olacaktır. 

52. "Allah insanlara hiç bir şey (ya da yolla) zulmetmez" Zira O, on¬ 
lara işitecek kulaklar, görecek gözler, hissedip, akledecek kalbler 
vermiştir; hak ile batıl; doğru ile yanlışın arasını ayırmalarını sağla¬ 
yacak herşeyi... Aksine onlar doğru davranmayı ve melekelerini ge¬ 
rektiği şekilde kullanmayı reddetmek ve şehvetlerini, dünya lezzet¬ 
lerini izlemek suretiyle "'kendi kendilerine zulmederler". Tabiatıyle 
bu davranışları onlann gözlerini kör, kulaklarını sağır eylemiş ve 

kalblerini öldürmüştür, öylesine ki, artık doğru ile yanlış, iyi ile kötü 
arasını ayırdedemez olmuşlardır, zira şuurlan da artık ölüdür. 
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45 Gündüzün bir saatinden 53 başka sanki hiç ömür sürmemişler gibi 

onlan bir arada toplayacağı gün, onlar birbirlerini tanımış olacaklar. Al¬ 
lah'a kavuşmayı yalanlayanlar gerçekten hüsrana uğramışlardır.54 Onlar 
hidayete ermiş de değildi. 

46 Onlara vaadettiğimiz (azabın) bir kısmını sana gösteririz veya se¬ 
nin hayatına son veririz (de görmen ahirete kalır.) Onlann dönüşleri bi- 
zedir, sonra Allah işlemekte olduklarına şahiddir. 

47 Her ümmetin bir peygamberi vardır.30 Onlara peygamberleri gel¬ 
diği zaman, aralarında adaletle hüküm verilir ve onlar zulme uğratılmaz¬ 
lar.56 

48 Derler ki: "Eğer doğru sözlüler iseniz, bu belirttiğiniz süre (va'd) 
ne zamanmış?" 

49 De ki: "Allah'ın dilemesi dışında, kendim için zarardan ve yarar¬ 

dan (hiç bir şeye) malik değilim, her şey Allah'ın iradesine bağlıdır,57 Heı 
ümmetin bir eceli vardır. Onlann ecelleri gelince, artık ne bir saat ertele¬ 
nebilirler, ne de öne alınabilirler."58 

AÇIKLAMA 

53. Yani. ’Ahiret hayatıyla tamşacaklan ve bu dünyada geçirdikle- 
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ri fani hayatın orada ebedi hayata zıt düştüğünü görecekleri zaman 
anlayacaklar ki, geçmiş hayatları, ahiret hayatının ebediliğine nis- 
betle bir hiç mesabesindedir, işte o zaman dünya hayatının geçici 
zevkleri ve değersiz kazançları pahasına ebedi bir hayatı yağma et¬ 
menin ne büyük aptallık olduğunu anlayacaklardır.1' 

54. Hüsrana uğramışlardır; çünkü Allah'ın huzuruna çıkacakları 

ve inkarlarının sonucu olarak işlediklerinin hesabını verecekleri gü¬ 
nü unutmuşlardır. 

55. Buradaki ümmet kelimesi yalnızca bir kavim ve topluluk anla¬ 
mına gelmez; aralarında yaşamıyor oka bile kendilerine gönderilmiş 
bir peygamberin mesajını alınış tüm insanları kapsar. Bundan da 
öte, bir peygamberin mesajı tahrife uğramadan kaldığı ve insanlar 
içinde o mesajın hakiki anlamını bilenler bulunduğu sürece o top¬ 
lum o peygamberin ümmeti olarak sayılacak ve 47. ayetin gereğince 
aralarında adaletle hükmedilecektir. Bu mi'yara göre tüm dünya 
halkları Hz. Muhammed'in (s.a) ümmetidir. Ve Kur an, bugün oldu¬ 
ğu gibi orijinal ve tam şekliyle neşredildiği sürece bu böyle olmaya 
devam edecektir. Ayetin anlamını "Her ümmet için kendi içinden 
çıkmış bir peygamber vardır" değil de, "Her ümmetin bir peygamberi 
vardır" biçiminde belirlememiz, bu yüzdendi. 

56. Yani, bir peygamberin mesajı bir kavme ulaştığında şunu ön¬ 
celikle bilmeliler ki, artık mesuldürler ve bilmemek gibi bir mazeret¬ 
leri olamaz. Bu hüküm onların üzerlerine tam bir adaletle verilecek¬ 
tir. Mesajı kabul edip de hayatlarını ona ayarlayanlar Allah'ın rah¬ 
metine mazhar olacak; inkar edenlerse hem bu dünyada hem de 
öbür dünyada yahut yalnızca ahiret te uğrayacakları bir azaba dü- 
çar olacaklardır. 

57. Yani, "Ben size, hakkmızdaki hükmü ben vereceğim ve bana 

inanmayanları azaba uğratacağım demedim ki? Dolayısıyla va din 
ne zaman gerçekleşeceğini size söyleme makamında değilim. Va’d 
Allah tarafından gerçekleştirileceğine göre, hakkmızdaki hükmü di¬ 
lediği zaman ve dilediği şekilde verecektir. Çünkü her şey O nun ira¬ 
desine bağlıdır. 

58. Yani. "Allah, kendi tayin ettiği ecelin gelmesinden sonra birey 
ve toplumlar üzerinde hükümünü icra edecektir. Ve ecelin bir toplu¬ 
luk (ümmet) için ne zaman geleceğini yalnızca O bilir. Allah ceza ve 
mükafat vermede acele etmez. Mesajmı bildirmek üzere peygamber¬ 
lerini gönderdiğinde her birey ve topluluğa, mesajı anlaması, üzerin¬ 
de düşünmesi ve yaşama tarzını ona uydurması için mühlet verir; ta 
ki tf .yin ettiği ecel gelinceye kadar... Bu süre bir topluluk için asırlar 
boyu da bitmeyebilir ve ne kadar devam edeceğini en iyi Allah bilir. 
Adalet üzere temellenmiş olan bu vade dolduğu zaman, ne birey ne 
de toplulukların artık nedamet getiremeyecekleri ecel gelir ve Allah 
hükmünü icra eder. Yargı vakti geldiğinde de artık ne bir saat öne 
alınır, ne de bir saat ertelenirler." 
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50 De ki: "Düşündünüz mü hiç, eğer O'nun azabı size gece veya gün¬ 
düz geliverirse, suçlu-günahkâr olanlar, bunu ne diye erkene almak isti¬ 
yorlar?" 

51 Gerçekleştikten sonra mı O'na iman edeceksiniz? Hemen şimdi 
mi? Oysa siz, onun erkence gelmesini istiyordunuz. 

52 Sonra o zulmetmekte olanlara: "Sürekli azabı tadın" denilecek. 

Kazanmakta olduklarınız dışında, bir başka şeyle mi cezalandırılacaktı¬ 
nız?" 

53 "Bu bir gerçek mî?" diye senden haber soracaklar. De ki: "Evet, 
Rabbime andolsun ki, şüphesiz gerçektir ve sîzler aciz bırakacak olanlar 

da değilsiniz." 
54 Zulmeden her nefis, yeryüzündekilerin tümüne sahip olsa bunu 

(azaba karşılık) mutlaka fidye olarak verirdi. Onlar azabı görünce piş¬ 
manlıklarım gizlerler,39 oysa onlar haksızlığa uğratılmadan aralarında 

adaletle hükmedilmiştir. 
55 Haberin olsun; göktekilerin ve yerdekilerin tümü gerçekten Al¬ 

lah'ındır. Haberin olsun; şüphesiz Allah’ın va'di haktır; ancak onların 
çoğu bilmezler. 

56 O, diriltir ve öldürür. Ve O'na döndürüleceksiniz. 
57 Ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt, sinelerde olana bir şifa ve 

mü'minler için bir hidayet ve rahmet geldi. 
58 De ki: "Allah’ın bol ihsanıyla (fazlıyla) ve rahmetiyle, yalnız bun¬ 

larla sevinsinler. Bu, onlann toplayıp yığmakta olduklarından hayırlı¬ 
dır." 

AÇIKLAMA 

59. Hep böyle fücurluklar yapabüeceklerini sanarak hayatları bo¬ 
yunca inkar ettikleri azapla o gün aniden burun buruna geldiklerin¬ 
de “pişman olacaklar". Pişman olmakla kalmayacaklar, aynı zaman¬ 

da peygamberleri inkar edip, kendilerini uyaran bu kutlu insanlara 
olmadık suçlamalarda bulundukları için üzüntüden kahrolacaklar. 
Bu yüzden tüm zanlanna karşılık azaba şahit olduklannda toprağın 

ayaklan altından kaydığını görecekler; günahlannı hatırlamalan ve 
vicdan azabı duymalanndan Ötürü suçluluklan altında ezilecek ve 

kendilerini yardımsız, imdatsız hissedeceklerdir. Kısacası, onlann 
durumu iyi niyetli kimselerin uyanlanna kulak asmayıp tüm para¬ 
sım kumara yatınp iflas eden kumarbazın durumu gibidir. Böyle biri 

bu acıklı sonu yüzünden hiç kimseyi suçlayamaz; suçlu yalnızca 
kendisidir. 
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59 De ki: "Allah'ın sizin için indirdiği sizin bir kısmını haram ve helal 
kıldığınız nzıktan,60 haber var mı? Söyler misiniz?" De ki: "Allah mı size 
izin verdi,61 yoksa Allah hakkında yalan uydurup iftira mı ediyorsu¬ 

nuz?"62 
60 Allah hakkında yalan uydurup iftira edenlerin kıyamet günü zan- 

lan nedir? Şüphesiz Allah, insanlara karşı büyük ihsan (fazl) sahibi- 

dir^ancak onların çoğu şükretmezler. 

AÇIKLAMA 

60. Arapça "rızk" kelimesini "erzak" (provisions) olarak tercüme et¬ 
mekten kasıtlı olarak kaçınılmıştır. Çünkü o zaman ayetin son dere¬ 
ce yanlış biçimde anlaşılması mümkündür. Zira bu anlamda "nzk" 
yalnızca gıda ve yiyeceklerle sınırlandılmış olacaktır. Oysa bu keli¬ 
menin anlamı oldukça geniştir ve Allah'ın insana ihsan ettiği yiye¬ 
cek, çocuk, bilgi kanun vs.yi kapsar. Bunu destekleyecek örnekler 
Kur an ve hadislerden çıkarılabilir. Şu halde, bu ayete göre apaçık 
anlaşılmıştır ki, Allah nazarında, yiyecek maddeleri de dahil olmak 
üzere her türlü nzk karşısında omuz silker bir tavn benimsemek 
yanlış ve günahtır. 

Böylece nzkın yanlış anlaşılmasından doğan sonuçların oldukça 
kapsamlı olduklan da anlaşılmış bulunmaktadır. Rızk ın böyle sı¬ 
nırlı anlamıyla kavranması sonucu, yalnızca haram olan yiyecekleri 
haram saymak günah olacaktır ve tersi de doğru; fakat bir toplumun 
sosyal, ekonomik, siyasi ve uluslararası meselelerde kendisini teşri 
(yasama) makamında görmesi günah sayılmayacaktır. Nitekim bir 
takım müslüman fıkıh bilginleri sırf bu yanlış anlamadan ötürü, 
toplumun yiyecekten gayri meselelerde "ilahi kanunu" rehber edin¬ 
memesini hiç de günah saymamaktadırlar. Oysa bu ayette Allah, 
kendilerinde haram ve helali belirleme yetkisi gören insanları yalnız¬ 
ca yiyecek meselesinde değil, "ilahi kanun" tarafından haram ya da 
helal olarak belirlenmiş herhangi bir şey hakkında da ikaz etmekte¬ 
dir. Alimler, fakihler, müfessirler ve muhaddisler dahi nedense bu 
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aynntıya dikkat etmemişlerdir. 
61. Bu soru, suçlarının ne denli dehşetli, ne denli asice olduğunu 

vurgulamak için sorulmaktadır. Adeta şöyle sorulmaktadır: "Sizler 
Allah'ın birer yaratığı iken. Allah'ın size indirdiği bu şeylerin (nzıkla- 
nn) hilafına kendi kafanıza göre düzenlemelerde bulunmaya ne sa¬ 
lahiyetiniz var? Efendisinin kendi hesabına güvence altına aldığı 
şeylerle ilgili kendince belli sınırlar getirme hakkım kendinde gören 
ve ona danışma ihtiyacı hissetmeyen köle hakkında ne düşünürdü¬ 
nüz? Size ait tüm şeyleri kafasına göre sarfetme ve kullanma yetkisi¬ 
nin tümüyle kendisinde olduğunu iddia eden bir köleniz olsaydı ne 
yapardınız? Bir efendisi bulunduğunu yahut kendisinin bir köle ol¬ 
duğunu ve elinin altındaki mülkün kendisine değil bir başkasına ait 
olduğunu kabul etmeyen köle meselesini bir kenara bırakalım. Çün¬ 
kü sözkonusu mesele böyle bir suistimalciyle ilgili değildir. Soru, 
kendisini bir efendinin kölesi olarak gören ve elinin altındaki mül¬ 
kün kendisine değil, efendisine ait olduğunu teslim eden köleye (ku¬ 
la) ilişkindir. Böyle bir kölenin tutup, kural ve düzenlemeler getir¬ 
mek, elinin altındakini dilediğince kullanmak hakkına sahip bulun¬ 
duğunu iddia ederek, bu hususta efendisine danışma ihtiyacı duy¬ 
madığını düşünün. 

62. Bu soru efendisine (Rabbma) ait şeyleri kullanmakla ilgili ku¬ 
ral ve düzenlemeler getirme hakkını kendilerinde görenleri köşeye 
sıkıştırmak için sorulmuştur ve yasal herhangi bir yetkiye sahip ol¬ 
maksızın düzenlemelere giden kimselerin, nisbetleri ortadan kaldı¬ 
rıcı bir tavır takınmalarına dikkat çekme anlamı taşır. Eğer efendi 
(rabb) bizzat kendisi, kendilerine sunduğu nzıklara diledikleri gibi 
tasarruf etme hakkını kullarına bahşetseydi, iddiaları o zaman ge¬ 
çerli olurdu. Efendilerinden böyle bir yetki almışlar mıdır yoksa her¬ 
hangi bir vekalet olmaksızın bu tür haklan kendilerinin mi varsayı¬ 
yorlar, sözkonusu soru budur. Böyle bir yetkileri varsa göstermeli¬ 
ler, aksi halde hem isyan hem de sahtekarlıktan sorumlu olacaklar¬ 
dır. 

63. Kullann (kölelerin) çoğu Rabblerinin (efendilerinin) kendileri 
için sunduğu nimetlere karşı nankörlük eder. Bu nimetler onlara 
Rabb'ın yurdunda nasıl yaşayacaklarını ve bu nimetleri nasıl tasar¬ 
ruf edip, nerelere harcayacaklannı öğreten kurallar çerçevesinde 
bahşedilmiştir ki, bu Rabbın rahmetidir. Rabb bu fiili durumla adeta 
şunu demek ister: "Dünyada benim koyduğum kurallara göre yaşar¬ 
sanız, nzamı kazanır ve en güzel mükafatlara layık olursunuz; yok 
eğer bir asi gibi yaşarsanız, gazabına maruz kalır ve acıklı bir azaba 
müstehak olursunuz. " Ne yazık ki, kullann çoğu bu nimetlere şük¬ 
redecekleri yerde nankörlük edip şöyle düşünmektedir: "Rabb (efen¬ 
di) bizi bu dünyada başımıza buyruk niye bırakmaz sanki? Bıraksın 
da, gizlice gözlesin bizi, hangimiz onun koyduğu ilkeye isyan ediyor¬ 
sak, suçlulan cezalandırsın!" Fakat onlar şu gerçeği anlamaz görü¬ 
nüyorlar, Allah onlan böykTÇetin bir imtihana soksaydı hiçbiri ceza¬ 
dan kurtulamazlardı. 
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61 Senin içinde olduğun herhangi bir durum, onun hakkında 

Kur'an'dan okuduğun herhangi bir şey ve sizin işlediğiniz herhangi bir 
iş yoktur ki, ona (iyice) daldığınızda, biz sizin üzerinizde şahidler dur¬ 
muş olmayalım. Yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiç bir şey Rabbinden 

uzakta (saklı) kalmaz. Bunun daha küçüğü de, daha büyüğü de yoktur ki, 
apaçık bir kitapta (kayıtlı) olmasın.64 

62 Haberiniz olsun; Allah'ın velileri, onlar için korku yoktur, onlar 
mahzun olacak değildirler. 

63 Onlar iman edenler ve (Allah'tan) korkup-sakınanlardır. 

AÇIKLAMA 

64. Burada söylenenler Hz. Peygamber e (s.a) nisbetle zikredil¬ 
mekte ve onun düşmanlan uyanlmaktadır. Asıl amaç onun endişe¬ 
lerini gidermek ve kendisini ma nen teyid etmektir. Şu denmek iste¬ 
nir: "Biz büyük bir sabır ve dirençle Hakikat mesajım iletmek ve in- 

sanlan ıslah etmek için yaptıklannın hepsini görmekteyiz. Şundan 
emin ol ki, görevini icra ederken nasıl çabaladığını, düşmanlarının 
sana karşı neler yaptıklannı yakinen biliyoruz. ’ öte yandan da El- 

çi'nin düşmanlarının uyarılması amaçlanır: "Zannetmeyin ki, Hak 

Nebi ye, insanlık kurtarıcısına karşı yaptıklarınızı bilmiyoruz. Kur¬ 
duğunuz bütün düzenleri, onun önüne koyduğunuz bütün engelleri 
görmekteyiz. Üstelik bu yaptıklarınızı da ayrıntılı ve sağlam biçimde 
kayda geçiriyoruz. Bu yüzden dikkatli olun; bu yaptıklarınızın hesa¬ 
bının sizden sorulmayacağı zehabına kapılmayın. 
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64 Müjde, dünya hayatında ve ahirette onlarındır. Allah'ın sözleri 
için değişiklik yoktur. İşte büyük 'kurtuluş ve mutluluk' budur. 

65 Onların sözleri seni üzmesin. Şüphesiz 'izzet ve gücün' tümü Al¬ 

lah'ındır. O, işitendir, bilendir. 
66 Haberiniz olsun; şüphesiz göklerde kim var, yerde kim var tümü 

Allah'ındır. Allah'tan başkasına tapanlar bile, şirk koştukları varlıklara 

ve güçlere (gerçekte) uymazlar. Onlar yalnızca bir zanna uyarlar ve onlar 
ancak 'zan ve tahminde bulunarak yalan söylemektedirler/ 

67 O, dinlenmeniz için geceyi, gündüzü de aydınlatıcı (mubsir) ola- 
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rak sizin için yaratmıştır. Şüphesiz işitebilen bir topluluk için bunda ger¬ 
çekten ayetler vardır.65 

68 "Allah, çocuk edindi" dediler.66 O, (bundan) yücedir; O, hiç bir şe¬ 
ye ihtiyacı olmayandır.67 Göklerde ve yerde ne varsa 0'nundur.68Kendi- 
nizde buna ilişkin ispatlayın bir delil de yoktur. Allah'a karşı bilmeyece¬ 

ğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? 

AÇIKLAMA 

65. Bu çok önemli bir konunun kısaca anlatılmasıdır ve ayrıntılı 
bir açıklama gerektirir. Kur an birkaç kelimeyle şunu bildirmiştir ki. 
vahyedilmiş olanın dışındaki tüm dinler batıldır. Çünkü kainatın 
menşei, mebdei, sebebinin yalnızca felsefi akılla araştırılması üzeri¬ 
ne temellenmektedirler. Felsefi araştırma ise, zann üzerine temelle¬ 
nir ve tabiatı gereği Hakikat'a ulaşmaya güç yetiremez. Hakikata 
ulaşmanın doğru yolu Rasuİlerin getirdiği vahyin anlaşılmasından 

geçer. Hakikati keşfetmenin tek yolu budur: Aksi takdirde, yanlış 
yollar izleyen kimse daima yanlış sonuçlara ulaşacaktır. Şimdi çeşit¬ 

li kesimlerden insanların bu bilgiye ulaşmak için izledikleri yollan 
gözden geçirelim: 

Müşrikler, araştırmalannı bütünüyle ve yalnızca hurafe üzerinde 

temellendirirler. 
Münzevi ve zahidler bu bilgiye müşahede ve tefekkürle ulaşacak- 

lannı ve gerçeği sırlan aralamak suretiyle görebileceklerini iddia 
ederler. Fakat aslında gerçeği göremezler; gördükleri sadece muhay¬ 
yilelerinin bir marifetidir (oyunudur). Onlar zihni bir hayali tasavvur 
edip, sonra onun üzerinde zihinlerini yoğunlaştırırlar ve böylece bu 

tasavvur "gerçek'in sureti olur. 
Filozof denen kimseler, araştırmalannı akılcılık (rasyonalizm) 

üzerine temellendirdiklerini ileri sürerler fakat gerçekte her ne ka¬ 
dar "mantıki" deliller ve "yeter" sebeplerle destekleseler bile dayan¬ 

dıktan yalnızca zan ve şüphedir. 
Şu halde bu gruplar hiç değişiklik arzetmeden önyargılanna da¬ 

yanıyorlar ve kendilerinden farklı bakış açılarına sahip kimseleri an¬ 
lamaya yanaşmıyorlar. Bu yüzden de kendi teorilerine bağlanıp kalı¬ 
yorlar. 

66. ve 67. ayetlerin metninde Kur an, bilginin bu türlü araştırıl¬ 

masının temelde yanlış olduğunu anlatmak istemektedir "Sizin 
sapmanızın gerçek sebebi, araştırmalarınızı zan ve şüphe üzerine 

dayandırmanızda. Ve bu türlü önyargılarınız yüzünden en makul 
şeylere bile kulak vermek istemiyorsunuz. Sonuçta yalnızca hakika- 
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ta ulaşamamakla kalmıyor, aynı zamanda nebiler tarafından bildi¬ 
rilmiş semavi dinleri doğru değerlendiremiyorsunuz." 

Yukandaki araştırma yollarının aksine. Kur an kendi yolunu bil¬ 
dirir ve hakikata ulaşmanın yegane sahih, akli ve ilmi yolunun o yol 
olduğunu ileri sürer . Hakikati araştırmanın yolu şudur: "Araştır¬ 
maya başlamadan önce daha evvel edindiğiniz önyargılarınızdan 
vazgeçmeli ve hakikat hakkındaki haberlerinin zan, şüphe, düşünce 
müşahede ve soyut çıkarımlar üzerine değil, doğrudan doğruya 
"vahy" üzerine temellendiğini ileri süren kimselerin mesajına kulak 
vermelisiniz. Sonra KuKan'm dikkate çağırdığı kainat ayetleri üze¬ 
rinde derin derin düşünmelisiniz. Eğer bu ayetler, nebilerin ifşa et¬ 
tiklerini söyledikleri Hakikat'a delalet ediyorsa, o zaman onlann öğ¬ 
rettiği Hakikati reddetmeniz için hiçbir mazeretiniz kalmıyor de¬ 
mektir. İslam felsefesinin temeli budur. Ne yazık ki müslüman filo¬ 
zoflar bile bu yolu izlememiş. Eflatun ve Aristo’yu izlemişlerdir. 

Kur’an bu yöntemi birçok yerde zikreder ve birer Hakikat delili 
olarak birçok tezahürü tekrar tekrar gözler önüne serer. Böylece in¬ 
sanlara Hakikati idrak etme yolunda doğru sonuçlara nasıl ulaşaca¬ 
ğını öğretir. Nitekim, 67. ayette gece ve gündüz birer ayet olarak zik¬ 
redilmekte ve insanlar bu ayetler üzerinde derin derin düşünmeye 
çağrılmaktadır. Gece ve gündüzün dönüşümleri olağanüstü birer 

ayettir ve Musavvir olan, herşeye kadir bulunan Allah'a delalet et¬ 
mektedir. Zira bu dönüşüm arzın matematiksel bir kesinlikle kendi 
ekseni ve güneş etrafında dönmesi ile oluşur. Bu ardarda geliş, Mu¬ 
savvir olan Allah ın yüce hikmetine mebnidir ve arkasında büyük bir 
gaye yatmaktadır. Nitekim bu dönüşümün arz üzerinde bulunan 
tüm varlıklara sayısız faydalar sağladığı ortadadır. Bu aym zamanda 

Yaratıcının arz üzerindeki nimetine işaret eder ve sonuç olarak yara¬ 
tıkları için ne mükemmel düzenlemelerde bulunduğunu gösterir. 
Dahası, bu dönüşüm evrensel Musavvir'in tek olduğunu, oyun oy¬ 
namadığım aksine alemi bir gaye ve hikmete göre yarattığına delalet 
eder. Aynca şu büyük Hakikat e delalet eder ki, tapınılmaya en layık 
olan. Veli ve Rabb olarak Allah'tır, başkası değil. Zira, O nun dışında 
olan her varlık gece ile gündüzün ard arda gelişiyle ihtiyaçlarını gi¬ 
derir. Bu ihtiyaçları başka hiç kimse gideremez, bu yüzden bu muh¬ 
taç varlıklardan hiçbiri Rabb ve Veli olamaz. Bu ayetlerin ışığında, 

yalnızca şüphe ve zan üzerinde temellenen diğer dinlerin, böyle apa¬ 
çık ayetlere dayanan semavi dinle karşılaştırıldıklarında hakiki din 
oldukları nasıl düşünülebilir? 

66. Daha önceki bölümlerde insanlar yalnızca şüphe ve zan üzeri¬ 
ne batıl dinler bina ettiklerinden dolayı muaheze edilmişlerdi ya, bu 
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bölümde de Hıristlyanlar ve diğerleri -yani Allah'ın bir erkek çocuk 
edindiğine inananlar- kuru zandan başka hiçbir delile dayanmayan 
bu küfürlerinden dolayı hesaba çekilmektedirler. 

67. Arapça " i' " ibaresi izahı gayri kabil bir durum karşısın¬ 
daki şaşkınlığı ifade etmek üzere kullanılır. Fakat bu ibarenin lugavi 
manası şudur: "Allah mutlak anlamda münezzehtir; her türlü eksik, 
kusur ve lekeden azadedir." Böylece iki anlamdan her ikisi de tazam- 
mun edilmiş olur. Hem onlann Allah’a oğul isnad ederek düştükleri 
küfrün karşısında duyulan şaşkınlığı ifade eder, hem de bu acayip 
kafirliği. "Her bakımdan mükemmel ve münezzeh olan Allah’ın oğul 
edinmeye ihtiyacı yoktur" anlamıyla reddeder. 

68. Onlann bu kafirliklerini reddetmek üzere, üç şey sürülür öne: 
a) Allah her türlü noksanlıktan münezzehtir, b) Allah ganidir, müs¬ 
tağnidir. c) Allah yerde ve göklerde olan herşeyin sahibidir. Şimdi bu 
üç şeyin sözkonusu küfrü nasıl merdut kıldığını kısaca açıklaya¬ 
lım: 

Besbelli ki, bir oğula ya evlilikle ya da evlat edinmeyle sahip olu¬ 
nur. Birinci durumda Allah kavramı şuraya vanr: O, diğer varlıklar 
gibi ölümlüdür, bu yüzden, diğer varlıklar gibi zürriyetini sürdür¬ 
mek için bir zevceye ihtiyacı vardır. İkinci durumda da Allah'ın mül¬ 
künü miras bırakacağı bir oğula muhtaç olduğu varsayılır. Güya 
böylece çocuksuz olmanın getirdiği noksanlık büyük ölçüde izale 
edilmiş olacaktır. (Haşa). Yahut da Allah insan soyu gibi pederane 
sevgi duymaktadır ve bu yüzden milyonlarca kulundan birini evlat 
edinmiştir. 

Durum ne olursa olsun, şu apaçık ki. böyle bir küfür ister istemez 
Allah'ın türlü eksiklik, zayıflık, ihtiyaç ve isteklerle muallel olduğu 
varsayımı üzerinde dayanır. Kur’an. "o. münezzehtir ve bu yüzden 
her türlü eksiklikten beridir. Ve de. ganidir, müstağnidir" diyerek 
böylesi müşrikçe itikatları reddeder; Allah’ın ölümlüleri çocuk sahi¬ 
bi olmaya iten zaaf ve isteklerden beri olduğunu bildirir. Son olarak, 
şunu açıkça ifade eder ki, göklerde ve yerde olan herşey O'nundur ve 
bu şeylerden hiçbirinin O nun oğlu, 'biricik oğlu” ya da mirasçısı ol¬ 
mak gibi bir nisbetl yoktur. Gerçi Allah'ın kullarından kimilerini, ke¬ 
malleri yüzünden diğerlerinden daha fazla sevdiği doğrudur, fakat 
bu demek değildir ki, Allah bir takım kullarını kendi uluhiyetine or¬ 
tak etmektedir. Nitekim Allah'ın yüksek payesi, bağışladığı kimse¬ 
ler. O nun velileridir: "Onlar Allah'a iman edip de O'ndan sakınırlar. 
Bu yüzden onlar için ne bir korku ne de üzüntü sözkonusudur. Dün¬ 
ya ve ahiret hayatlarında onlara müjde vardır" (62-63. ayetler). 
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69 De ki: "Allah hakkında yalan uydurup iftira edenler, kurtuluşa er¬ 

mezler." 

70 (Onlar için) Dünyada geçici bir meta (vardır). Sonra dönüşleri bize- 

dir; sonra da küfre sapışları dolayısıyla onlara şiddetli azabı taddıraca- 

ğız." 

71 Onlara Nuh'un haberini oku.69 Hani kavmine demişti ki: "Ey kav- 

mim, benim makamım ve Allah'ın ayetleriyle hatırlatmalarım eğer size 

ağır geliyorsa ben, şüphesiz Allah'a tevekkül etmişim. Artık siz ortakla- 

nnızla toplanıp yapacağınız işi karara bağlayın da işiniz örtülü kalmasın 
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(veya tasa konusu olmasın), sonra hakkımdaki hükmünüzü -bana süre 

tanımaksızın- verin.70 

72 Eğer yüz çevirecek olursanız, ben sizden bir karşılık istemedim. 

Benim ecrim, yalnızca Allah'a aittir. Ve ben, müslümanlardan olmakla 

emrolundum. 

73 Fakat onu yalanladılar; biz de Onu ve gemide Onunla birlikte 

olanları kurtardık ve onlan halifeler kıldık. Ayetlerimizi yalanlayanları 

da suda boğduk. Uyanlıp-korkutulanlann nasıl bir sonuca uğratıldıkla¬ 
rına bir bak. 

AÇIKLAMA 

69. Hz. Nuh'un (a.s) kıssası burada Hz. Muhammed’in (s.a) mesa¬ 
jını rededenlere bir uyan olsun diye zikredilmiştir. Bu şekilde, onla- 

nn önüne itikatlannın, . düşüncelerinin ve yollarının yanlış olduğu¬ 
nu göstermek üzere deliller konmakta ve onlara doğru yolu benimse¬ 
tebilmek için vurucu hitaplarda bulunulmaktadır. Böylece onlar ra 
sullerine karşı takındıklan tavınn sonuçlan hakkında uyarılmış ol¬ 
makta ve dolaylı yoldan peygamberlerine Kureyş gibi davranan Nuh 
kavminin akıbetinden ders almalan öğütlenmektedir. Hz. Peygam¬ 
ber (s.a) son derece uygun bir yolla onlara hata ve sapıklıklarını gös¬ 
termekte ve bu yanlışlıklan düzeltmeye çalışmaktadır. Fakat onlar 
bunun üzerinde tekrar tekrar düşünecekleri yerde, onun ölümcül 

düşmanlan haline gelmişler Hz Peygamber (s.a) bu görevi yüzünden 
onlardan hiçbir ücret taleb etmediği, mesajmı yalnızca kendi hayır¬ 
larına yaymak istediği halde onlar muhatablannın delillerine küfür¬ 

le, vahşetle ve taşla karşılık vermişlerdi. O kadar ki, artık Rasulullah 
(s.a) onlar için katlanılmaz bir şahıs haline gelmişti. Bu onlann Sı- 
rat-ı Müstakim karşısındaki önyargılan yüzündendi ve bu mesned- 
siz yargılar onlan o denli körleştirmişti ki, Sırat-ı Müstakim i izleyen 
birinin varlığına bile tahammülleri kalmamıştı. İşte burada Allah, 
Rasulunden, onlara Hz. Nuh’un (a.s) kıssasmı anlatmasını istemiş¬ 
ti. Bununla kendisine karşı takındıklan olumsuz tavra bir anlam ve¬ 
rebilmeleri gayesi güdülmüştü. 

70. Bu, mealen şöyle bir meydan okumaydı: "Görevimden asla 
vazgeçmeyeceğim, bana ne yaparsanız yapın vazgeçmem. Zira ben, 
bütünüyle Allah'ı vekil edinmişim." (Bu anlamın bir mukabili için 
bkz. Hud: 55). 
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74 Sonra onun ardından kendi kavimlerine (başka) peygamberler 

gönderdik; onlara apaçık belgeler getirmişlerdi. Ama daha önce onu ya¬ 

lanlamaları nedeniyle inanmadılar, işte biz, haddi aşanların kalblerini 

böyle damgalarız.71 

75 Sonra bunların ardından Firavun'a ve onun önde gelen çevresine 

Musa’yı ve Harun'u ayetlerimizle gönderdik.72 Fakat onlar büyüklendi¬ 

ler.73 Onlar suçlu-günahkâr bir kavimdi. 

AÇIKLAMA 

71. Kalbleri mühürlenen haddi aşmış kimseler inatçı ve dik kafalı 
kimselerdir. Daha önce zihinlerinde biçimlendirdikleri batıl görüşe 
körü körüne ve sıkı sıkıya bağlanırlar. Bu yüzden öğüt ve tavsiyelere 
kulaklarını tıkarlar ve Allah da üzerlerine lanetini indirir. Artık doğ¬ 
ru yolu bulmaktan bütünüyle mahrumdurlar. 

72. Firavun ve Hz. Musa (a. s) hakkındaki açıklamalar için, Araf 
suresinin 100. ayetinden 171. ayetine kadar olan olan bölüme ve il¬ 
gili açıklama notlarına bakınız. 

73. Servet iktidar, debbede ve tantanaları yüzünden "büyüklen¬ 
diler" ve kendilerini mesajın muhatabı saymadılar. Mesajın hakika- 
tma teslim olup itaat edecekleri yerde kibirlilik tasladılar. 
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76 Onlara katımızdan hak geldiği zaman, dediler ki: "Bu, kuşkusuz 
apaçık bir büyüdür."74 

77 Musa: "Size hak geldiğinde (böyle) mi söylersiniz? Bu bir büyü 
müdür? Oysa büyücüler, kurtuluşa ermezler" dedi.75 

AÇIKLAMA 

74.Musa Aleyhlsselam ve Firavun kıssası aynı zamanda, Hz. Mu- 
hammed'e (s.a) Firavun un Hz. Musa'ya (a.s) davrandığı gibi davra¬ 
nan Kureyş'e bir ders olsun diye zikredilmiştir. Çünkü Kureyş in ila¬ 
hi vahye karşı gösterdiği mukabele. Firavun kavminin benzeriydi. 
(Lütfen bu surenin 2. ayetine başvurun). 

Bu bağlamda zikre şayan birşey daha vardır; Hz. Musa (a. s) ve Hz. 
Harun'un (a.s) görevi bazı kimselerin sandığı gibi, yalnızca Israilo- 
ğullan'nı Firavun'un kölesi olmaktan kurtarmak değildi. Kıssanın 
bağlamına dikkat ettiğimizde açıkça görülecektir ki. onlar da Hz. 
Nuh'tan Hz. Muhammed'e (s.a) kadar tüm rasullere verilmiş görevin 
aynısını yerine getirmek üzere tayin edilmişlerdi. Bu surenin teması 
başlangıcında şöyledir: "Rabb ve ilah olarak yalnızca Allah'ı bilin, zi¬ 
ra O, tüm kainatın Rabbıdır. Allah'ın huzuruna getirilip, bu dünya¬ 
da yaptıklannızm hasabmı vereceğiniz ahirete yakinen inanın". Da¬ 
hası bu sure mesajı reddedenlere şunu açık şekilde göstermektedir 
ki, tarih bu mesajı kabul eden insanlığın, hemen sonra büyük başa¬ 
rılar kaydettiğine tanıklık etmektedir. Bu yüzden onlara şunu tavsi¬ 
ye eder: "Rasuller tarafından kesintisiz olarak vazedilmiş bulunan 
mesajı sîzler de kabul etmelisiniz. Ve hayatınızı bütünüyle bu itikad 
esaslarına göre düzenlemelisiniz. Zira mesajı reddedenler sonunda 
hüsrana uğradılar." 

Kıssalarının vukubulduğu bağlamdan çıkan sonuç, Hz. Musa ve 
Hz. Harun'un (a.s) yerine getirdiği görevin temel tezinin diğer rasul- 
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lerinkiyle aynı olduğuna delalet etmektedir. Bu iki elçinin görevleri 
arasında (müslüman bir cemaat olan) lsrailoğullan'm inançsızlığın¬ 
da inad eden kafir bir topluluğun egemenliğinden kurtarmak da var¬ 
dı, fakat bu hedef onlann görevlerine tali bir yer tutmaktaydı, mer¬ 
kezi bir yer değil... Gerçek hedef Naziat suresinin 17-19. ayetlerinde 
açıkça belirlenmekteydi. Bu ayetlerde Rabbi Hz. Mus'ya (a.s) Fira¬ 
vun a gitmesini, çünkü onun azmış bir kimse olduğunu ve ona şöyle 
demesini emretti: "Seni Rabbine yöneltmem halinde nefsini ıslaha ve 
Rabbinden korkmaya yanaşır mısın?'’ 

Bu iki elçinin, lsrailoğlulan nı Firavun un köleci idaresinden kur¬ 
tarmak suretiyle oynadığı rol, tarihte çok önemli olmuştu. Zira Fira¬ 
vun ve bağlıları mesajı reddedince bu iki elçi, kaimlerini onlann 
egemenliğinden kurtarmak zorunda kalmışlardı. Bu yüzden 
Kuranda tarihin vurgulamadan geçemediği bu olaya ay m önemi at¬ 
fetmiştir. Eğer bir kimse Kur an "in ayrıntı bölümlerini onun temel il¬ 
kelerinden yalıtmaz da, onlan bu ilkelerin ışığında incelemeye tabi 
tutarsa, bir elçinin risaletine ait asıl hedefin yalnızca cemaati özgür¬ 
lüğe kavuşturmak olduğu ve yalnızca tali bir hedef olarak görüldüğü 
şeklinde bir yanlış anlamaya düşmeyecektir. ( Daha fazla açıklama 
için, bkz. Taha: 44-52. Zuhruf: 55-56, Müzemmil: 15-16). 

75. "... Büyücülar asla felah bulmaz, asla hakiki bir başarıya ula¬ 
şamaz". Bu sözler "Bu apaçık bir büyüdür" itirazına cevap teşkil et¬ 
mesi bakımından çok anlamlıdır. Denmek istenen şudur: "Siz (ilgi¬ 
siz) bir benzerlikten hareketle Musa’nın ayetlerine (mucizesine ) 
"büyü bu" dediniz. Oysa nebilerle büyücüler arasındaki apaçık nite¬ 
lik farkım hesaba katmıyorsunuz. Aksi halde böyle saçma bir iddia¬ 
da bulunmaya cesaret edemezdiniz. Hiç siz bir büyücünün Hz. Mu¬ 
sa’nın (a.s) yaptığı gibi bir zorbanın huzuruna çıkıp, onunla korku¬ 
suzca ve cesaretle konuştuğunu, bu sapıklıktan vazgeçmesi yolun¬ 
da tavsiyede bulunduğunu ve onu Allah'a ibadete, nefsi temizlemeye 
davet ettiğini gördünüz mü? Siz de biliyorsunuz ki, bir büyücü bun¬ 
dan çok farklı davranır. 

Büyücü, önce işe, kendisine mumarasını gösterme fırsatı tanı¬ 
maları için, saray nedimlerine dalkavukluk etmekle başlar. Sonra 
"majesteleri’nin huzuruna çıkar, dalkavukça bir reverans çeker; 
numarasını göstermek için yerlere kadar eğilerek yüksek müsaade¬ 
lerini ister ve mükafatı için avuç açar. Şimdi, Hz. Rasul'un (s.a) bir 
büyücü mü yoksa krallardan ve benzeri otoritelerden çok çok yük¬ 
sek bir şahsiyet mi olduğuna kendiniz karar verebilirsiniz. Bütün bu 
mevzu, şöyle bir cümleyle Özetlenmiştir: "Büyücüler asla felah bula¬ 
mazlar ”, 
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78 Onlar: "Siz ikiniz, bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz (yol)dan 
çevirmek ve yeryüzünde büyüklük sizin olsun diye mi bize geldiniz?76 
Biz, sizin ikinize inanacak değiliz" dediler. 

79 Firavun: "Bana bütün bilgin-büyücüleri getirin" dedi. 
80 Büyücüler geldiğinde Musa onlara: "Atacak olacağınız şeyleri 

atın" dedi. 
81 Onlar atınca, Musa dedi ki: "Sîzlerin (ortaya) getirdiğiniz büyü¬ 

dür.77 Doğrusu Allah onu geçersiz kılacaktır. Şüphesiz Allah, bozguncu¬ 
luk çıkaranların işini düzeltmez." 

82 Allah, suçlu-günahkârlar istemese de, hakkı (hak olarak) kendi ke¬ 
limeleriyle gerçekleştirecektir. 

AÇIKLAMA 

76. Apaçıktır ki, eğer bu istek sadece Israiloğullannın özgürlüğü 
için olsaydı. Firavunun saltanatına herhangi bir tehdit teşkil etme¬ 
yecekti. Tehdit teşkil eden şey Hakkın ikamesini gerektiren mesajın 
kendisiydi. Zira mesaj, şirk üzerine temellenen ve Firavunun a’yanı- 
nın ve din adamlarının hakimiyetine dayanma sistemine meydan 
okumaktaydı. (Daha fazla açıklama için bkz. A raf. an:66 ve Mümin, 
an: 43) 

77. Yani, "Büyü olan benim gösterdiğim şey değil, sizin gösterdiği¬ 
niz şeydir". 
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83 Sonunda Musa'ya kendi kaiminin78 bir zürriyetinden (gençlerin¬ 

den)'9 başka -Firavun ve önde gelen çevresinin kendilerini belalara çarp¬ 
tırmaları korkusuyla- iman eden olmadı. Çünkü Firavun, gerçekten yer¬ 
yüzünde büyüklenen bir zorba ve gerçekten ölçüyü taşıranlardandı.80 

AÇIKLAMA 

78. Her ne kadar " " kelimesi nesil anlamına geliyorsa da. 
gençler" olarak tercüme edilmiştir: çünkü. Kur an bu kelimeyi bu¬ 

rada meselenin özel bir yanına işaret etmek için kullanmaktadır. O 
da şudur: O korkunç zulüm dönemi esnasında yalnızca az sayıda 
genç erkek ve kadın hakikat peygamberini lideri olarak kabul etme 
cesaretini gösterebilmiş, babalan, analan ve vaşlılan ise. bunun ak¬ 
sine Rasulü izleme, dünyevi çıkarlarını ve hatta hayatlarını tahlike- 
ve atma cesareti gösterememişti. Ayrıca onlar kolay ve rahat yolu 
seçmekle kalmamışlar, gençlerin de cesaretini kırmaya yeltenmiş¬ 
lerdi. "Musa ile birlikte gitmeyin. Çünkü o. hem sizi hem de büyükle¬ 
rinizi (yaşlılarınızı) felakete götürecek" (!). Kur an meselenin işte bu 
özel yanını vurgulamaktadır: Çünkü Rasulullah Hz. Muhammedde 
(s.a) aynı durumla karşı karşıya idi. Davetin başlangıç döneminde 
icabet edenler yaşlı kimseler değil, birkaç cesur gençti. İslam uğruna 
zulme ve baskıya cesareüe göğüs geren ilk müslümanlar gençlerdi. 
Mesela. Ali İbn Ebi Talıo, Cafer-i Tayyar. Zübeyr. Talha. Sa d b. Ebi 
Vakkas. Mus’ab b. Umeyr. Abdullah bin Mes ud ve diğerleri İslam ile 
şereflendiklerinde 20 yaşın altındaydılar. Abdurrahman bin Avf, Bi¬ 
lal. Süheyl de öyle... Ebi Ubeyde bin el-Cerrah, Zeyd bin Harise. Os¬ 
man bin AfTan ve Ömer Faruk 35'lerinin altındaydılar. Ebu Bekir İs¬ 
lam'a girdiğinde 38 dan fazla değildi. İlk sahabiler arasında Rasul- 
lullah (s.a) ile yaşıt olan tek sahabi. Ammar bin Yasir. ondan daha 
yaşlı olan sahabi ise Ubeyde bin Haris Muttalibı idi. 

79. Bazı kimseler " l, " sözlerini yanlış tefsir edip İsrailo- 
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ğuUan'nm birkaçı dışında tümünün inkarcılardan olduğunu söyler¬ 
ler. Oysa, iman etmek fiili (0ü]) "lam" harfiyle geldiğinde genellikle 
itaat ve takip anlamı taşır. Dolayısıyla, metnin asıl anlamı şöyle ter¬ 
cüme edilerek belirlenebilir: " Kavminden bazı gençler Hz. Musa'ya 
(a.s) itaat edip, onu izlediler ’’ yani: "tüm İsrailoğullan içinden yalnız¬ 
ca bir kaç genç Allah Rasulü Musa’yı liderleri, kılavuzları olarak tas¬ 
dik ve kabul ederek. Firavun ve ayanı ile mücadelesinde yanında yer 
aldılar". Daha sonra gelen kelimeler açıkça göstermektedir ki, İsrai¬ 
loğullan Hz. Musa'nın (a.s) nübüvvet ve risaletine inanmadıkları için 
değil. Firavun un zulmüne düçar olmaktan korktukları için çekim¬ 
ser davranmışlardır. Bu korku onlann manevi dejenarasyonlannın 
bir sonucuydu. Her ne kadar hepsi de gerek ırk olarak gerekse din 
olarak İbrahim, İshak. Yakub ve Yusuf a (a.s) mensub ve bu yüzden 
de müslüman iseler de .asırlar süren kölelik onlan manen çökertmiş 
ve onlardaki İslam ruhunu yok etmiştir. O ruh ki. küfür ve dalaletin 
egemenliği karşısında insanı İslam'ın çekilmiş kılıcı haline getirir ve 
bu engelleri aşıracak kimse yamnda saf tutma cesaretiyle doldu¬ 
rur. 

Kitab-ı Mukaddes. (Çıkış. 6:20-21) ta İsrailoğullan'mn Firavun'la 
çatışmaya girdiğinde, içinde bulundukları ahlaki düşüklüğü şöyle 
tasvir eder: "Onlar. Musa ve Harun. Firavun un huzurundan döner¬ 
ken yollarına dikilmiş ve şöyle demişlerdi: Allah müstahakinizi ver¬ 
sin! Sîzler, Firavun ve adamlanmn (kölelerinin) nefretini üzerimize 
çektiniz; onlann ellerine bizi doğrayacak kılıcı verdiniz? ’ Talmud da 
(H. Polano'nun seçkisi, sayfa 152) aynısını te’yid eder: "Evet dedi İs¬ 
rail'in mazlum çocuklan Musa ve Harun'a. İşte şimdi çobanın kur¬ 
dun ağzından koparmaya çalıştığı ve böylece ikisinin arasında par¬ 
çalanan kuzuya döndük. Seninle Firavun arasında kalan tüm bizler 
öldürüleceğiz." 

Kur’an-ı Kerim de Araf: 129'da buna atıfta bulunur: 
"Kavmi karşılık verdi: "Sen gelmeden önce zulüm alandaydık, sen 

geldin, şimdi tekrar zulüm görüyoruz." 
80. Arapça " " kelimesi harfi harfine "haddi, sının aşan¬ 

lar" anlamına gelir. Bu. metindeki gerçek anlamı vermediği için, 
"herhangi bir sınır tanımayanlar" anlamına gelecek şekilde tercüme 
edilmiştir. Bu kimseler, hedeflerine varmak için en günahkarca me- 
todlara başvurmaktan çekinmeyen, hiçbir vicdan azabı hissetmek- 
sizin zulüm işleyen, ahlaksızlık ve barbarlık eden kimselerdir. Yeter 
ki amaçlarına hizmet etsin, çıkarlanna uygun düştüğünde tüm sı¬ 
nırlan hiçe sayarlar. Kısaca müsrifler öyle kimselerdir ki, kendilerini 
durduracak hiçbir had, sınır tanımazlar. 
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84 Musa dedi ki: "Ey kavmim, eğer siz Allah'a iman etmişseniz (ve) 
müslüman olmuşsanız81 artık yalnızca O’na tevekkül edin." 

85 Onlar dediler ki:82 "Biz Allah'a tevekkül ettik; Rabbimiz, bizi zul¬ 
me sapan bir kavim için bir fitne (konusu) kılma."83 

86 "Ve bizi, kâfirler topluluğundan rahmetinle kurtar." 

87 Musa ve kardeşine (şöyle) vahyettik: "Mısır'da kavminiz için evler 
hazırlayın, evlerinizi namaz84 kılınan (ve kıbleye dönük) yerler yapın ve 
namazı dosdoğru kılın. Mü'minleri de müjdele."85 

88 Musa dedi ki:86 "Rabbimiz, şüphesiz Sen, Firavun'a ve önde gelen 
çevresine dünya hayatında bir çekicilik87 (güç, ihtişam) ve mallar88 ver¬ 
din. Rabbimiz, Senin yolundan saptırmaları için (mi?) Rabbimiz, malla¬ 

rını yerin dibine geçir ve onlann kalblerinin üzerini şiddetle bağla; on¬ 
lar, acıklı azabı görecekleri zamana kadar iman etmeyecekler."89 

AÇIKLAMA 

81. Hz. Musa'nın (a.s) kavmine "müslümanlar" diye hitap etmesi, 
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tüm Israiloğullan topluluğunun müslüman olduğunu gösterir. Aksi 
halde onlara "eğer müslüman iseniz..." demezde. "Eğer iddia ettiği¬ 
niz gibi gerçek müslümanlarsanız. Firavun un gücünden korkma¬ 
yın. ancak Allah'a tevekkül edin" diyerek onlardan cesur olmalarını 
istiyordu. 

82. Hz. Musa'nın (a.s) çağnsına cevap verenler ise ona itaat edip, 
onu takib eden söz konusu "gençler'di, tüm bir cemaat olarak. Israi- 
loğullan değil. Metnin bağlamından açıkça anlaşılan budur. 

83. "Rabbimiz, bizi zulmeden bir kavim için bir fitne, bir yargılama 
sebebi kılma" duasının çok kapsamlı bir anlamı vardır. Her ne za¬ 
man Hakkın öncüleri olanlar, hakikati hakim kılmak, hüküm sür¬ 
mekte olan kötülüğü kökünden kazımak üzere kıyam ederse, çeşitli 
tip zalimlerle karşı karşıya gelirler. Bu zalimler o veya bu sebeple da¬ 
ima onların bir eksiğini, kusurunu, yanlışını bulmaya çalışırlar. 

Birinci tip zalimler her türlü gücü hakikat savunucularını alt et¬ 
mek üzere seferber eden batıl savunuculardır. Diğer tipler ise. inan¬ 
dığını iddia eden ancak devrin iktidarıyla çatışmaya girmeye cesaret 
edemeyen sözde Hakk savunucularıdır. Bu tipler böyle bir şeyin fay¬ 
dasız ve boşuna gayret olduğunu ileri sürerek batılla savaşma konu¬ 
sunda aldıkları yanlış tavn haklılaştırmak için mazeretler ileri sü¬ 
rerler. Bunu, alçakça tavırları yüzünden duyacakları vicdan azabmı 
bastırmak için yaparlar. Tüm çabalan kendilerini değil, Hak öncüle¬ 
rinin yanlışlık içinde olduğunu ispata çalışmaktır. Bir başka güruh 
daha vardır ki, taraflar arası çatışmanm sonucunu bekleyerek ister 
hak ister batıl safında olsun güçlü tarafa geçerek onlarla işbirliği ya¬ 
parlar. Şimdi hakikat savunuculannın bu zalim insanlar için nasıl 
bir fitne nedeni olduğunu düşünelim. Eğer Hakk'ın yanındakiler da¬ 
ğılır ya da yenilirse, birinci gruptaki zalim güruh şöyle diyecektin 
"Zaten biz haklıydık, bu budalalar değil, aksi olsaydı yenilmezlerdi". 
İkinci grupsa şöyle der: "Yenilgileri, şartlan doğru değerlendireme¬ 
diklerini yeterince ispatlamıştır. Büyük güçlerle çatışmaya girmeleri 
sonunda değerli hayatlarına mal oldu. Zaten Allah'ın emri devrin ti¬ 
ranlarından herhangi bir yasaklama olmaksızın en temel dini veci¬ 
belerimizi yerine getirebiliyorken kendimizi böyle tehlikelere atma¬ 
mızı isteme bizden." 

Sonuncu gruptaki alelade insanlann kendi hakikat ölçüleri şöy- 
ledir:"Galip olan haklıdır. Dolayısıyla uğradıklan yenilgi, Hakk da¬ 
vayı savunduklannı söyleyenlerin haksız olduklannı göstermiştir, 
"işte böyle, hakikat savunuculannm işlediği her yanlışlık , her hata, 
yüzyüze geldikleri beklenmedik durumlar karşısında gösterdiği her 
zaaf, herhangi bir yenilgi karşısında içine düştüklari moral çöküntü, 
batıla meyyal olanlar için iyi bir mazeret teşkil eder. Sonuç olarak, 
Hakka "davet" davetçilerin "yenilgi "sinden birkaç yıl sonra rafa kal¬ 
dırılır. 

Bütün bunlar muvacehesinde Hz. Musa'nın (a.s) ashabının dua¬ 
sının yerinde, zamanında ve anlamlı olduğu açıkça görülmektedir. 
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"Rabbimiz. bizden rahmetini esirgeme de, bu zalim kimseler için bir 
fitne, bir yargı nedeni olmayalım. Bizi yanlışlık, yenilgi ve zaaftan ko¬ 
ru ve bizi bu dünyada muvaffak kıl ki. yarattıkların için bir hayır ne¬ 
deni olalım zalimler için bir günah vesilesi değil..." 

84. Bu ayetin tefsirinde, müfessirler arasında görüş aynlığı vardır. 
Benim görüşüme gelince, bu sözleri ve hangi şartlar alünda indirildi¬ 
ğini derin derin düşünüp vardığım sonuca göre Hz. Musa(a.s) cema¬ 
atle namaz (salat) kılmak için bir takım binalar inşaa etmek ya da ev¬ 
ler edinmekle emrolunmuştur. Bu gerekliydi, çünkü cemaatle na¬ 
maz kılmak şekli, iktidarın zulmü ve itikad zayıflığı yüzünden İsrai- 
loğulîan ve Mısır müslümanlan tarafından terkedilmişti. Bu durum 
onların dağılmaları ve dini ruhlarının ölmesi sonucunu getirdiği için 
cemaatle namaz kılmayı yeniden tesis etmek asıl olacaktı. Zira bu gi¬ 
rişim ruhun dirilişi, dağılmış cemaatın toparlanması ve güçlerini 
birleştirmesi yolunda en önde gelen bir etkinlik olacaktı. 

"Evlerinizi kıble (ye dönük mescidler) haline getiriri’ ifadesi bence 
şu anlama gelmektedir. "Bu evleri cemaatla namazın kılındığı ortak 
mekanlar ve toplantılarınızın yapıldığı merkezi yerler haline getirin.” 
İfadenin akabinde "namazı (s’alat fikame edin” emrinin gelmesi, na¬ 
mazlarını tek tek değil, cemaatle kılmalan yolundaki imaya delalet 
eder. Çünkü Kur andaki "ikamet-üs-salafifadesi. namazın topluca 
kılınması anlamında kullanılmıştır. 

85. Arapçadaki” > " kelimesi şu anlama gelir: "Allah’ın lütfuvla 
ulaşılacak felahın müjdesini vererek onlan umut ve cesaretle donat. 
"Ümitsizlik, korku ve baskı altında olduklan için buna şiddetle ihti¬ 
yaç duvmaktalardı çünkü. 

86. Bu dua. Hz. Musa (s.a) tarafından Mısır’daki ikametlerinin 
son demlerinde edilmiştir. Bu duanın edilişiyle, daha önceki ayetler¬ 
de zikredilen Risalet’in ilk döneminde vuku bulan olaylar arasında 
uzun bir fasıla bulunmaktaydı. Bu ara dönemle ilgili ayrıntılar 
Kur'an-ı Kerim'in diğer bölümlerinde bulunabilir. 

87. Arapça "zinet" kelimesi, onlann kültür ve uygarlıklarının, di¬ 
ğer kavimleri taklit insiyakıyla kendine cezbeden şatafatına, haş¬ 
met. büyüklük ve ihtişamına delalet eder. 

88. "Mallar” . Firavun benzeri kimselerin plan ve hilelerini uygula¬ 
maya koymak ve hakikat öncülerini görevlerinden alıkoymak için 
kullandığı araçlar ve kaynaklardır. 

89. Daha önce de zikredildiği gibi. Hz. Musa (a.s) bu duayı Mı¬ 
sır'daki ikametinin son döneminde yapmıştı. Firavun ve ileri gelenle¬ 
rine peşpeşe mucizeler göstererek onları Hak yola çağırdığı zaman 
onlar Hakka düşmanlıklarında inad edince Hz. Peygamber, (a.s) 
Rabbinden onlann mallanın yerin dibine geçirmesini ve kalblerini 
sıkıca bağlamasını diledi. Ve Allah'ın emriyle dua gerçekleşti. Böyle- 
ce onlar ilahi ikab yasası gereğince bu cezaya müstehak oldular. Al¬ 
lah ısrarlı inkarlanyla kendilerini uzak tuttukları iman nurundan 
hiçbir şekilde pay alamamalannı ferman buyurdu. 
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89 (Allah) Dedi ki: "İkinizin duası kabul olundu. Öyleyse dosdoğru 
yolda devam edin ve bilgisizlerin yoluna uymayın."90 

90 Biz, İsrailoğullannı denizden geçirdik; Firavun ve askerleri azgın¬ 
lıkla ve düşmanlıkla peşlerine düştü. Sular onu boğacak düzeye erişince 

(Firavun): "İsrailoğullannın kendisine inandığı (ilahtan) başka ilah ol¬ 
madığına inandım ve ben de müslümanlardanım"91 dedi. 

AÇIKLAMA 

90. Bu Ayet-i Kerimede Allah, Hz. Musa (a. s) ve takipçilerine bu tür 
durumlarda meydana gelebilecek yanlış anlamalara karşı korun¬ 
malarım tavsiye etmektedir. Öyle bir şey olur ki, hakikat konusunda 
hiçbir bilgiye sahip olmayan ve Allah'ın yollarının hikmetini kavra¬ 
mayan kimseler, kıyamlarının apaçık başarısını Allah’ın kendilerini 
yeryüzünde egemen kılmayı murad ettiği biçimde yorumlamaya ve 
buna böylece inanmaya meyledebilirler. Fakat, hakikat savunucu- 
lannın batılla mücadelelerinde, batıldan yana olanların şa şa ve zen¬ 
ginlikleri karşısında içine düştükleri başarısızlıkları gördüklerinde 
Allah'ın, batılla savaşı içinde Hakka yardımcı olmadığmı düşünme¬ 
ye başlarlar. Bu yüzden bazı beyinsizler işi daha da ileri götürerek bu 
yanlış varsayımlanndan, hakikati ikame etmek için kıyam etmenin 
faydasız olduğu sonucunu çıkarırlar.. Böylece artık yapılacak en uy¬ 
gun şeyin batılın egemenliği altında ve inanmayanların izin verdiği 
ölçüde dar bir dini hayatla yetinmek olduğunu düşünmeye başlar¬ 
lar. Allah ın Hz. Musa (a.s) ve izleyicilerini böyle yanlış düşünüşler¬ 
den korunmalarını ve kendilerine tevdi edilmiş emanete bu zor şart¬ 
lar altında sabırla sahip çıkmalarını tavsiye etmesinin nedeni bu¬ 
du r. 

91. Kitab-ı Mukaddes bu olayı zikretmez. Fakat Talmud O nun bo¬ 
ğulurken şöyle dediğini açıkça zikreder; "Ey Rabb Tanrılar arasında 
sen gibi olan kim?" 
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91 Şimdi, öyle mi? Oysa sen önceleri isyan etmiştin ve fesat çıkaran¬ 
lardandın. 

92 Bugün ise, senden sonrakilere bir ayet (tarihi bir belge, ibreli ol¬ 
man için seni yalnızca bedeninle92 kurtaracağız (herkese cesedini göste¬ 

receğiz). Gerçekten insanlardan çoğu, bizim ayetlerimizden habersizdir¬ 
ler.93 

93 Andolsun, biz İsrailoğullannı, hoşlarına gidecek güzel bir yerde94 

yerleştirdik ve temiz şeylerden kendilerine rızık verdik. Kendilerine 
ilim gelinceye kadar anlaşmazlığa düşmediler.95 Şüphesiz Rabbin, ara¬ 
larında, anlaşmazlığa düştükleri şey konusunda kıyamet günü hüküm 

verecektir. 
94 Sana indirdiğimizden eğer kuşkudaysan, senden önce kitabı oku¬ 

yanlara sor. Andolsun, Rabbinden sana gerçek gelmiştir, şu halde kuş¬ 

kuya kapılanlardan olma. 
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95 Ve Allah'ın ayetlerini yalan sayanlardan olma; yoksa hüsrana uğ¬ 
rayanlardan olursun.96 

AÇIKLAMA 

92. Hatta bugün bile. Firavunun cesedinin yüzerken bulunduğu 
yer, bölge sakinlerince gösterilir. Bu yer Sina Yarımadası'nın batı ki- 
yısındadır ve şimdi Cebel-i Firavun (Firavun Dağı) olarak bilinir. Bu 
dağın yakınında da, Hammam-ı Firavun (Firavun Hamamı) denen 
sıcak bir kaplıca vardır ki, Firavunun cesedinin bulunduğu söyle¬ 
nen Ebu Zemme den birkaç mil mesafededir. 

Eğer boğulan Firavun, Hazreti Musa'nın (a.s) kendisine gönderil¬ 
diğinde Mısır ı yöneten Minfetah ise, mumyalanmış cesedi hala Ka¬ 
hire müzesinde sergilenmektedir. Sir Grafton E. Smith Firavunun 

mumyasından bandajlan kaldırdığında cesedi üzerinde bir tuz ta¬ 
bakası bulunmuştu ki, bu onun denizde boğulduğunun apaçık deli¬ 
lidir. 

93. Yani, "Biz ayetlerimizi insanlara, birer uyancı olsunlar, ders 
versinler diye tekrar tekrar gösteririz, fakat ne yazık ki Firavunun 
cesedi gibi ayetlerden bile ders almazlar." 

94. Yani "Mısır dan çıkıştan sonra Filistin'e". 

95. Bu ayet, fsrailoğullan'nın bir zamanlar ilahi yol hakkında ve 
çağnldıkları yeni din üzerinde giriştikleri tartışmalara atıfta bulu¬ 
nur. Böylece onları kendilerine ilim geldikten sonra bile içine düş¬ 
tükleri ihtilaftan dolayı kınar. Oysa bu bilgi onlara Hakk'la bâülı ayı¬ 
racak bil ölçü sağlamaktaydı. Ne var ki ihtilafa düştüler. Hak Yolun 
kendilerine apaçık kılınmasına bu yola ilişkin temel ilkelerin tebliğ 
edilmesine icap ve içeriğinin talim edilmesine ve hududunun küfür 
yollarından apaçık surette ayrılmasına rağmen kalblerindeki maraz 
yüzünden böyle yaptılar, dahası, onlara teslimiyet içinde olmaları, 

isyana götürücü şartlara karşı direnmeleri ve hayatlannı ilim üzere 
temellenmiş kural ve düzenlemelere göre tanzim etmeleri öğütlen- 

mişti; zira sonunda bu dünya hayatındaki amellerinin hesabını ver¬ 
mek zorunda kalacaklardı. Fakat kendilerine verilen tüm bu tali¬ 

matlara rağmen, tek bir orijinal dini birbiriyle ilgisiz bölümlere ayır¬ 
dılar ve Allah'ın koyduğu temeller üzerinde bambaşka yapılar inşa 
etiler. 

96. Her ne kadar bu ifade Hz. Rasule raci ise de, aslında burada 

onun risaleti hakkında şüphe belirtenler kastedilmektedir. Ehl-i Ki¬ 

tabın durumuna bakarak -ki onlar vahyi bilgiye sahip bulunmak¬ 
taydılar- Arap kavmi semavi kitapların sesine ne de olsa yabancı ka¬ 
lıyordu. Dolayısıyla umulur ki, Ehl-i Kitabın dinine bağlı ve haktanır 
aîimleri, vahyin daha önceki rasullere indirilenin aynısı olduğunu 
ikrar etsinler. 
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96 Gerçek şu ki, Rabbinin kelimesi97 üzerlerinde hak olanlar, onlar 
inanmazlar. 

97 Onlara her ayet getirilse bile.. Acıklı azabı görünceye kadar. 
98 Ama (azab geldiği sırada) iman edip imam kendisine yarar sağla¬ 

mış -Yunus kavminin dışında-98 bir ülke olsaydı ya! Onlar iman ettikleri 
zaman dünya hayatında onlardan aşağılatıcı azabı kaldırdık99 ve onları 
belli bir zamana kadar yararlandırdık.100 

AÇIKLAMA 

97. Allah'ın kendileri üzerinde tahakkuk ettirdiği kelimesi şuydu: 
Allah hakikati kabul etmeyenlerin, inatçılık ve dikkafalılık ederek 
önyargıyla Hakka karşı duranlann, bu dünyanın sarhoşluğu içinde 
ahiret duyarlılığını kaybedenlerin imanını garanti etmez. 

98. Her ne kadar Hz. Yunus (a.s) (M.ö. 860-784) bir İsrail peygam¬ 
beriyse de, Asurlulara yol göstermek üzere Irak'a gönderilmişti. Bu 
yüzden "Yunus kavmi" olarak anılan topluluk Asurlulardı. Aym za¬ 
manda Ninova, bu çok eski ve ünlü kent, onların başkentiydi. Geniş 
sınırlan Tigris'in (Dicle) ile sol kıyısı üzerinde şimdiki Musul kentine 
tekabül etmektedir. Yörenin tepelerinden biri hala Yunus Nebi" adı¬ 
nı taşır. Kent halkının nasıl müreffeh bir hayat yaşadığım kestirebil- 
mek için Ninova çevresinin 60 mil dolaylannda olduğunu söylemek 
yeterlidir. 
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99. Burada, ilahi ilkeye bir istisna olarak, konulmuş olan azabın 
Yunus kavmi üzerinden neden kaldırıldığı meselesine dikkat çekilir. 
"Azap gerçekleştiğinde bir kavmin iman etmesi kendisine fayda ver¬ 
mez" kuralının bir istisnası olan hadise hakkında Kur an da ayrıntılı 
bilgi verilmez. Ancak bu kıssa hakkında üç yerde (Bkz. Enbiya: 87- 
88, Saffat: 139-148, Kalem: 48-50) değinmede bulunulur. Her ne ka¬ 
dar (Kitab-ı Mukaddes in) Yunus Kitabı nda fThe Book of Jonah) bir 
takım ayrıntılar zikredilmekteyse de bunlara dayanılamaz. Zira ne 
Yunus Nebi tarafından düzenlenmiştir ne de vahiy kitabıdır, bilin¬ 
meyen bir kimse tarafından yazılmış ve Kitab-ı Mukaddes e sokul¬ 
muştur. Bunun da ötesinde, bu kitap gerçek olarak kabul edilmesi 
mümkün olmayan, açıkça saçma şeyleri ihtiva etmektedir. Bununla 
birlikte bu konuyu Kur an ın imalan ve Yunus Kitabı nın ayrıntıları 
ışığında derinlemesine mütalaa edersek muhtelif müfessirlerin ge¬ 
tirdiği açıklamaların doğru olduğunu görürüz. Hz. Yunus (a.s), kav- 
mini azab ile korkuttuktan sonra ilahi izin olmaksızın görev yerini 
terketmişti. Bu yüzden Allah, gelmekte olan azabın belirtilerini gö¬ 
rüp tövbe eden Asurlulan bağışlamıştı. Bu olay, Kur an da belirtildi¬ 
ği gibi yine ilahi yasalarla ilgi içindedir. Allah mesajı bütünüyle ik¬ 
mal edinceye kadar bir kavmi azaba düçar etmez. Hz. Yunus (a.s), 
belirlenen süre boyunca tebliğe devam etmediğinden ve kendi kafa¬ 
sından görev yerini terkettiğinden dolayı Allah ın adaleti cezayı ge¬ 
rektirmedi, çünkü bu kavim için geçerli olacak kanuni şartlar olgun¬ 
laşmamış olmaktaydı. Bu yüzden ceza infaz edilmedi. (Daha fazla 
açıklama için bkz. Saffat. an: 85). 

100. Asurlular vahye inandıklarında yepyeni bir hayat tarzı edindi¬ 
ler. Fakat bir süre sonra düşünce ve davranışta batıl yollar benimse¬ 
diler. Nebi Nahum (M.ö. 720-698) onlan inzar etti, tebliğde bulundu 
fakat hiçbir etkisi olmadı. Sonra Nebi Zephaniah onlara son bir uya¬ 
nda bulunmaya çalıştı: "Allah... Asurya’yı helak edecek ve Ninovayı 
harabe haline getirecek". Fakat bu da boşunaydı. Sonunda yani 
M.Ö. 612 dolaylannda Allah Med leri onlar üzerine hükümran kıl¬ 
dı. 

Med kralı, Babillerin de yardımıyla Asur ülkesini işgal etti, ordu- 
lannı yenilgiye uğrattı ve Ninova surlarını kuşattı. Asurlular bir süre 
sıkı direndiler fakat Dicle'deki taşmalar sonucu kentin surlan çöktü 
işgalciler içeriye dalarak her tarafı kül yığını haline getirdiler. Bu 
arada Asur kralı da sarayını ateşe verip yanarak can verdi. Böylece 
Asur İmparatorluğu ve kültürü tamamen tarihe karıştı. Son arkeo¬ 
lojik kazılar bu yangının yaygın izlerini açığa çıkarmaktadır. 
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99 Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin tümü, topluca iman 
ederdi.101 Öyleyse, onlar mü'min oluncaya kadar insanlan sen mi zorla¬ 
yacaksın?102 

100 Allah'ın izni olmaksızın, hiç kimse için iman etme (imkânı) yok¬ 
tur.103 O, akıl erdiremeyenlerin üzerine iğrenç bir pislik kılar.104 

101 De ki: "Göklerde ve yerde ne var? bir bakıverin." îman etmeyen 
bir topluluğa apaçık ayetler ve uyanp-korkutmalar bir şey sağla¬ 
maz.105 

AÇIKLAMA 

101. Burada Allah'ın insanoğluna bahşettiği kendisine inanıp - 
inanmama özgürlüğüne atıf vardır. Yoksa, tüm insanların mü min 
ve itaatkar kullar olarak yaratması ve yeryüzünde hiçbir asi ya da 
kafir kul bırakmaması işten bile değildi. Yahut da. Allah kolayca kul¬ 
larım iman ve itaata çevirirdi. Fakat o zaman insanoğlunun yaratıl¬ 
masının altında yatan hikmet geçersiz hale gelirdi. 

102. Bu demek değildir ki, Hz. Rasul (s. a) insanlan inanmalan için 
zorluyor; Allah ondan bunu men etmiştir. Aslında Kur an, burada 
diğer birçok yerinde benimsediği tebliğ tavsiye yöntemini benimse¬ 
miştir; şöyle ki, her ne kadar kelimeler Hz. Rasul'ün (s.a) şahsına ra- 
ci ise de gerçekte insanlarla ilgilidir. Denmek istenen şudur: "Ey in¬ 
sanlar elçimiz hidayet ile dalalet arasındaki aynını kamtlanyla be¬ 
yan etti. Öyleyse şimdi ister iman edin, ister etmeyin. Eğer diyorsa- 
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mz ki, birileri sizi Hakk yola girmeniz için zorluyor, şunu bilmelisiniz 
ki. biz elçimize böyle bir görev vermedik. Allah dileseydi bunu bizzat 
yapardı, o zaman da size peygamber göndermeye gerek kalmaz¬ 
dı." 

103. Bu, tüm bu lütufların ancak Allah ın kudretinde olduğunu 
vurgulamak içindir. Bu yüzden hiç kimse Allah'ın izni olmaksızın 
herhangi birine herhangi bir lütufta bulunamaz veya böyle bir lütfa 
eremez. İman ve hidayet de birer lütuf olduğuna göre onlara da yal¬ 
nızca Allah in izniyle ulaşılabilir. Hiç kimse Allah'ın izııi olmaksızın 
bu lütfa eremez. Aynca bizzat yapmak istese de, başkasını bu lütfa 
erdiremez. Bu yüzden Hz. Peygamber (s.a) gizliden gizliye halkı ima¬ 
na zorîasaydı bile bunu başaramazdı, çünkü iman Allah'ın izni ve 
yardımıyla edinilecek bir şeydir. 

104. Bu ayet, açık bir surette yukarıdaki kuralın (haşa) körü körü¬ 
ne ve akıldışı biçimde uygulanmadığına işaret etmektedir. Şöyle ki, 
imanın lütfedilmesi ya da bu lütfün herhangi biri üzerinden kaldırıl¬ 
ması sebepsiz yere tahakkuk etmez; aksine, hikmet üzere temellen¬ 
miş bir sisteme göre meydana gelir. Allah bu lütfıı, hakkı araştırma 
yolunda akl-ı selimini doğru biçimde kullananlara bahşeder. Zira 
Allah, böyle bir kimseye ihlası ve gayreti oranında hakikata ulaştıncı 
vesileler tayin eder ve ona imana götürecek sahih bilgiyi bahşeder. 
Ancak, cehalet, dalalet, batıl düşünce ve davranışın pisliğini hakika¬ 
ti aramayan, onda sebat etmeyen önyargıları yüzünden akl-ı selimi¬ 
ni gereğince kullanamayan yahut aklını hakikati arama cihetine 
yönlendirmeyen kimse üzerine bulaştırır. Böylelerin müstehakkı 
budur. 

105. Bu ayet, eğer kendilerine bir mucize (ayet) gösterilirse kendisi¬ 
nin hak peygamber olduğuna inananların durumuna bir cevap teş¬ 
kil eder. Hazreti Rasul'den onlara şöyle demesi istenmiştir: "Gökte ve 
yerde size verdiğim mesajı teyid eden, bu mesaja şahadet eden sayı¬ 
sız ayet vardır. Açık göz ve açık yürekle gözleyip üzerinde düşünse¬ 
niz onlan kolaylıkla kavrarsınız. Eğer hakikat uğruna göstermeniz 
gereken ısrar ve iştiyaktan geri durursanız, onu tasdik ve ikrar et¬ 
mezsiniz. Ancak harikulade, mucizevi ve tabiatüstü bir ayet olmalı 
ki, belki inanasınız. Belki; çünkü olur ki, Firavun ve avanesi gibi aye¬ 
tin (mucize) bir çeşit büyü olduğunu ileri sürebilirsiniz. Bu illete dü- 
çar olan insanlar hakikati, tıpkı Firavunun boğulurken iman etmesi 
gibi, yalnızca azabm kendilerini tüm dehşetiyle alıverdiği zaman ina¬ 
nırlar. Ancak siz de çok iyi bilirsiniz ki son pişmanlık fayda ver¬ 
mez. 
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102 Kendilerinden önce gelip-geçmişlerin (başlarından geçen) gün¬ 
lerin bir benzerlerinden başkasını mı bekliyorlar? De ki: "Bekleyedu- 
run. Şüphesiz ben de sizlerle birlikte bekleyenlerdenim." 

103 Sonra biz, peygamberlerimizi ve iman edenleri böyle kurtarırız; 
mü'minleri kurtarmamız da bizim üzerimizde bir haktır. 

104 De ki:106 "Ey insanlar, eğer benim dinimden yana bir kuşku için¬ 
deyseniz, ben, sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinize ibadet etmiyo¬ 

rum, ancak ben^izin hayatınıza son verecek olan Allah'a ibadet ede¬ 
rim.107 Ben, mü'minlerden olmakla emrolundum;" 

105 Ve: "Bir muvahhid (hanif) olarak yüzünü dine doğru yönelt108 ve 
sakın müşriklerden olma."109 

106 "Sana yararı da, zararı da olmayan Allah'tan başkalarına tapma. 
Eğer sen (bu emirlerin tersini) yakacak olursan, bu durumda muhakkak 

sen zulme sapanlardan olursun" (diye de emrolundum). 
107 Allah sana bir zarar dokunduracak olursa, O'ndan başka bunu 

senden kaldıracak yoktur. Ve eğer sana bir hayır isterse, O'nun bol fazlı¬ 

nı geri çevirecek de yoktur. Kullarından dilediğine bundan isabet ettir. 
O, bağışlayandır, esirgeyendir. 

10S De ki: "Ey insanlar, şüphesiz size Rabbinizden hak gelmiştir. 
Kim hidayete ulaşırsa, o, ancak kendi nefsi için hidayete ulaşmıştır. Kim 

de saparsa, o da, kendi aleyhine sapmıştır. Ben sizin üzerinizde bir vekil 
değilim." 

109 Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret 
O, hükmedenlerin en hayırlısıdır. 

AÇIKLAMA 

. 106. Bu sonuç bölümünde surenin başlangıcında dile getirilen şe¬ 
yin aynısı tekrarlanmıştır. Bu yüzden giriş bölümüne bir göz atılma¬ 
sı faydalı olacaktır (Ayetler 1-10). 

107Arapça ” ” kelimesinin harfiyyen anlamı 'sizi öldü¬ 

ren' dir. Fakat metnin bağlamına uygun bir anlam verilebilmesi için 

kasıtlı 'ölümünüze neden olma kudretinde olan” biçiminde tercüme 
edilmiştir. Bu biçimiyle şu anlamı tazammun eder: 'Ben yalnızca ha¬ 
yatınız üzerinde mutlak kudrete sahip olan tek Allah'a ibadet ede¬ 

rim. Sizi istediği süreye kadar yaşatma ve istediği anda öldürme 
kudretine bütünüyle O sahiptir; buna yalnızca O yetkilidir. Yalnızca 

O na itaat, yalnızca O na ibadet ve hizmet ederek. O na teslim olmam 
gerektiğine inanmamın nedeni budur işte.” 

Şimdi diğer sıfatlan dururken niye Allah'ın bu sıfatının özellikle 
anıldığını düşünelim: Bu. Mekke’li müşrikleri şirk öğretisinin mut- 
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lak anlamıyla batıl olduğuna ikna etmek amacı taşıyordu. Çünkü 
ölümün bütünüyle Alemlerin Rabbı olan Allah'ın elinde olduğuna, 
başka bir gücün sözkonusu olmadığına müşrikler de inanmaktaydı. 
Tüm müşrikler buna daima inanmışlardır. O kadar ki. Allah a ortak 
koştuklan şeylere. O nun diğer güç ve sıfatlarım yakıştırmışlar; fa¬ 
kat ne yapsalar ölümü başlarından savamamışlardır. İşte Allah'ın 
bu niteliğinin zikredilmesi. Tevhid öğretisine bir delil olması cümle- 
sindendir. Şöyle ki; "Ben yalnızca O na kulluk ederim çünkü ölüm ve 
hayat üzerine yegane hükümran O'dur. öyleyse, bırakın başkala- 
nnkini kendi hayatları ve ölümleri üzerinde bile bir dahli olmayan 
diğer sahte ilahlara niye tapayım?" İbarenin gücü ve belagaü "Bana 
hayat veren ve öldüren" yerine "Size hayat veren ve sizi Öldüren' den¬ 
mek suretiyle yükseltilmiştir. Çünkü bu ifadeyle doktrinin özü. delili, 
ve daveti, bu üç şey tek bir kısa cümlede özetlenmiştir. "Beni öldü¬ 
ren. bana ölüm veren Allah'a kulluk ederim" denmiş olsaydı kapsa- 
nılan anlam "Yalnızca Allah'a kulluk ederim” biçiminde olurdu. Fa¬ 
kat "sizi öldüren, size ölüm veren" denince tazammun edilen anlam 
daha da zenginleşmiştir. "O na kulluk eden yalnızca ben değilim. Siz 
de O na kulluk ediyorsunuz". Çünkü bu kudretin yegane sahibi olan 
Allah'tan başkasına tapmak mutlak anlamda yanlıştır." 

108. " ^ .w--; -• " yani, (kendini ihlasla. münhasıran ve 
sebatla bu imana vakfet) ifadesindeki Arapça kelimelerin vurgu gü¬ 
cü üzerinde durmaya değer. "Bu imam benimse" ya da "bu imam iz¬ 
le' gibi kelimelerin kullanılmasıyla da maksat hasıl olurdu. Fakat Al¬ 
lah. metinde tazammun edilen gerçek amaç için bu tür ifadeleri ye¬ 
tersiz ve zayıf bulmuştur. Nitekim "Akim vecheke" ifadesinin harfiy- 
yen anlamı "yüzünü ısrarla (Öyle) tut' tur ki. "yüzünü sağa, sola ya da 
geriye bakmaksızın tek bir yöne çevir ve aynı yönde yürümeye devam 
et" anlamını ihtiva eder. Her ne kadar bu kelimeler ifadede yeterli 
iseler de "haniferi" kelimesinin eklenmesiyle ifadenin gücü daha da 
artmış olmaktadır. Çünkü Hanif. başka yollardan yüz çevirip mün¬ 
hasıran tek bir yöne dönen kimsedir. Böylece Allah'ın muradı şu ol¬ 
maktadır: Bu imam, bu Allah'a ibadet yolunu, bu hayat biçimini öy¬ 
le bir tarzda benimse ki. ibadetin, itaatin, teslimiyetin, kulluğun ve 
boyun eğişin yalnızca Alemlerin Rabbi olan Allah'a inhisar etsin. Bu 
yola girdikten sonra en küçük bir dalalet ihtimalinin bulunmaması 
için, seni bu yoldan alıkoyacak, saptıracak hiçbir şey yapmamalısın: 
günahkar insanların izlediği kirli yollara göz bile atmamaksın."’ 

109. Şirkten menetmenin bu selbi biçimi amaçlı olarak benimsen¬ 
miştir. İfadeyle şu denmek istenir: "Şu kimselerden olma ki. veya bu 
şekilde kendi nefislerini, bir başkasını ya da bir grubu, yahut bir kı- 
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109. Şirkten menetmenin bu selbi biçimi amaçlı olarak benimsen¬ 
miştir. İfadeyle şu denmek istenir: "Şu kimselerden olma ki, veya bu 
şeldlde kendi nefislerini, bir başkasım ya da bir grubu, yahut bir kı¬ 
sım ruhlar, cin ya da melekleri veya bazı maddi ve hayali nesneleri, 
her ne ise, ilah kabul ettikleri şeyleri zatında, sıfatlarında, hukukun¬ 
da ve kudretinde Allah'a ortak koşarlar." Tevhid in çağnsı ise hem 
"Dinde... müstakim ol" biçiminde icabı, hem de "Başka şeyleri... Al¬ 
lah'a ortak koşma" biçiminde selbi biçimindedir. Böylece tevhid, şir¬ 
ki hem itikadda hem amelde, hem bireysel ve toplumsal hayatta, 
ibadethanelerde, eğitim kurumlannda, mahkemelerde, yasama 
meclislerinde, siyasi ve ekonomik etkinliklerde yasaklamış olmak¬ 
tadır. Bu yüzden tevhid inancı, kendisini kabul edeni, Allah'a ibade¬ 
ti, tanrıtanımaz ibadet biçimleriyle karıştıranların hayat tarzların¬ 
dan her yönüyle ayn bir yol izlemeye çağınr. Zira yalnızca Allah'a 
ibadet eden kimse, şirk uygulaması içinde olanla asla yol arkadaşlığı 
edemez. 

Böylece ayet, hem celi (açık) hem de hafi (gizli) biçimiyle şirkin 
köklerini açıkça kazımaktadır. İkinci (yani gizli) biçimiyle şirk, aslın¬ 
da çok daha tehlikelidir ve ondan titizlikle kaçınmak gerekir. Bu 
uyan gereklidir; çünkü bazı akılsızlar şirkin gizli olması durumunda 
zararsız olduğu karaşındadırlar. Doğrusu, açık şirk açıkça saldıran, 
kendisini açıkça belli eden düşman gibidir. Oysa gizli şirk dost gö¬ 
rüntüsü altında bir düşmandır. 

Yahut şöyle de söylenebilir; birincisi belirtileri apaçık olan bir 
hastalık gibidir: ikinciyse, insan sağlığım yavaş yavaş öldüren gizli 
bir hastalık gibidir. Şu halde besbellidir ki, "açık" şirk, Tevhid inan¬ 
cıyla çatışmaya girdiğinde çareler bulunabilir. Fakat gizli şirke ma¬ 
ruz kalan birisi, karşı karşıya bulunduğu tehlikeyi anlamaz ve tedri¬ 
cen ona yenilir. Kurban tehlikenin farkında olmadığı için imanı bu 
ölümcül gizli düşman tarafından mahvedilecektir. 

YUNUS SURESİNİN SONU 
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11 

HUD SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Bu sure adını, 50-60. ayetlerde kıssası zikredilen Hz. Hud’un 
(a. s) isminden almıştır. 

Nüzul Zamanı: Surenin konusu üzerinde derinlemesine düşün¬ 
düğümüzde, onun Yunus suresiyle aynı dönemde ve büyük bir ihti¬ 
malle hemen onun ardından nazil olduğu sonucuna varırız. 

Sure, Yunus suresiyle aynı konuyu işler; mesaja davet, tavsiye ve 
inzar. Bir farkla ki bu suredeki inzar (uyan) daha şiddetlidir. Bu du¬ 
rum bir hadisle de desteklenmiştir. 

Rivayet edilir ki, bu surenin nüzulundan sonra bir gün Hz. Ebu 
Bekir (r.a) Rasulullah’a (s.a) söyle dedi: Son zamanlarda senin daha 
hızlı yaşlanıyor olduğunu görmekteyim. Bunun sebebi nedir?” Ra- 
sulullah (s.a) cevapladı: "Hud suresi ve benzeri sureler beni ihtiyar¬ 
lattı. " Bu gösterir ki, zaman Rasulullah (s.a) için çok çetin zamandı 
ve İslam’ın davetini baltalamak için elinden geleni yapan Kureyş’in 
azaba uğratılmasmdan duyduğu endişelerine, bu sert uyanlar da 
eklenmiş bulunmaktaydı. Çünkü artık Rasulullah (s.a) için Allah ta¬ 
rafından tanınan mühletin son sımnna giderek yaklaşıldığı ayan be¬ 
yandı. Mühletin son demlerini yaşadığından ve kavminin azaba uğ¬ 
ratılacağından korkmaktaydı. 

Konu: Surenin daveti şudur. Allah Rasulüne itaat edin. Şirki ter- 
kedin ve yalnızca Allah'a ibadet edin; tüm hayat sisteminizi ahirette 
hesap vereceğiniz inanç üstüne kurun. 
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Tavsiyesi şu: Hatırlayın o insanları ki, imanlarını bu dünya haya¬ 
tının zahiri parlaklığına feda edip, peygamberlerin mesajını inkar 
ettiler de, korkunç akıbetlerle karşılaştılar. Dolayısıyle sizlerde tari¬ 
hin mahvolmağa götürdüğünü ispat ettiği yolun aynısını izleyip izle¬ 
mediğinizi ciddi ciddi araştırın. 

Uyansı da şu: Azabın geciktiriliyor olması sizi aldatmasın. Bu, 
"Allah ın yollarınızı düzeltin" diye size lütfuyla tanıdığı mühletten 
ibarettir. Bu fırsatı değerlendirmezseniz iman edenler dışmda helak 
edecek olan kaçınılmaz cezaya çarptırılacaksınız. 

Kur an insanlara doğrudan hitap etme yerine, yukarıdaki hedef¬ 
leri gerçekleştirmek için, Nuh, Hud. Salih, Lut. Şuayb ve Firavun ka- 
vimlerine ait kıssaları kullanmıştır. Bu kıssalarda vurgulanan en 
önemli şey şudur: Allah'ın hükmü bir kavim üzerinde gerçekleştiği 
zaman, her ne olursa olsun, isterse devrin peygamberinin en yakın 
akrabası olsun Allah hiç kimseyi kayırmaz. Bundan azade olanlar 
yalnızca peygamberlere iman edenlerdir: inanmayanlar, isterse 
onun karısı ve çocuğu olsunlar bu hükmün içindedirler. 

Dahası var: İman her bir müminden, hüküm geldiğinde akrabala¬ 
rını tümüyle unutmasını ve yalnızca iman kardeşliğini esas almasını 
gerektirir. Zira kan ve ırk yakınlığını dikkate almak, bu tür durum¬ 
larda İslam'ın ruhuna zıttır. Ve müslümanlar bu öğretiyi Hud sure- 
si nin nüzulünden 4 yıl sonra Bedir Savaşı'da pratik olarak göster¬ 
mişlerdir. 
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Rahman Rahim Olan Allah'ın Adıyla 

1 Elif, Lâm, Râ, (Bu,) Ayetleri sağlamlaştırılmış, sonra hüküm ve hik¬ 
met sahibi olan ve her şeyden haberdar bulunan (Allah) tarafından birer 
birer (bölüm bölüm) açıklanmış bir Kitap1'tır (ki:X2 

2 Öyle ki, Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Gerçekten ben, sizi 
onun tarafından uyanp-korkutan ve müjdeleyenim; 

3 Ve Rabbinizden bağışlanma dileyin; sonra O'na tevbe edin. O da si¬ 

zi, adı konulmuş bir vakte kadar güzel bir meta ile metalandırsm3 ve her 
ihsan sahibine kendi ihsanını versin.4 Eğer yüz çevirirseniz gerçekten 
ben, sizin için büyük bir günün azabından korkarım. 

4 Sizin dönüşünüz Allah'adır. O, her şeye güç yetirendir. 

AÇIKLAMA 

1. Arapça "Kitab" kelimesi metnin bağlamı gereği "emir-ferman" 
anlamına alındı. Çünkü bu kelimenin anlamı yalnızca "kitab" ya da 
"yazılı metin" karşılıklarıyla sınırlandırılamaz; aynı zamanda "emir" 
ve "yüce ferman" anlamını da içerir. Nitekim, "kitap" kelimesi 
Kur'an'ın başka yerlerinde de aynı anlamda kullanılmıştır. 

2. Bu "ferman" muhtevası sabit, sağlam ve değişmezdir. Tüm 
esasları birbiriyle uyumlu ve dengelidir: İçine ne bir söz kalabalığı. 
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ne teferruat, ne cerbeze, ne şiirsel hayal ve ne de hitabı aşırılık karış¬ 
mıştır. Hakikat net biçimde zikredilmiştir ve hakikatten ne 1 »ir fazla 
ne bir eksik bir şey vardır, ötesi, bu muhteva ayrıntılarıyla verilmiş 
ve herşey öylesine açık ve net hale getirilmiştir ki, herhangi karışık¬ 
lık, karmaşıklık ve muğlaklığa rastlanmaz. 

3. "Allah size güzel geçim vasıtaları sağlayacak"’ şeklindeki güven¬ 
ce, şeytanın bu dünyaya tapan akılsızların kalbine, "dindarlık, gerçi 
insanı Ahiret'te felaha ulaştırır ama dünya hayatını harap eder" şek¬ 
lindeki batıl fikri bertaraf etmek için verilmiştir. Allah müminleri te¬ 
min etmektedir ki, rahmet ve bereketini, kendisinden korkan insan¬ 
lar üzerinde tecelli ettirecek, onları mutluluk ve banş içinde yaşata¬ 
cak, onurlandıracak ve her yerde saygın kılacaktır. Aynı şey Nahl: 
97'de de biraz farklı biçimde zikredilmiştir: "Erkek olsun, kadm ol¬ 
sun, mümin olarak kim salih bir amelde bulunursa, hiç şüphesiz biz 
onu güzel bir hayatla yaşatırız ve onların karşılıklarım yaptıklarının 
en güzeliyle muhakkak veririz." Böylece Allah, şeytan ve bağlıları¬ 
nın, dindarlığın hakkı ve doğruluğunu seçenleri kaçınılmaz olarak 
ızdıraba, belaya ve zorluklara sürüklediği yolundaki teorisini kesin 
biçimde reddetmektedir. Ve temin etmektedir ki, O kendisine inanıp 
doğru yaşayanların hayatmı hem bu dünyada hem de ahiret'te fela¬ 
ha ulaştıracaktır. Bilinen bir tecrübedir: gerçek ruh huzurunu ta¬ 
danlar, onurlu ve saygın bir hayat yaşayanlar, yalnızca Allah'tan 
korkanlar, nefsini temizleyenler, iş ve ilişkilerinde dürüst ve cömert 
olanlar, günahlardan uzak bulunanlardır. 

Kur'an-ı Kerim' e göre, hayat ve geçim vasıtaları ya iyi olur ya da 
aldatıcı. 

Burada Allah'a yönelecekler için vadedilen geçim vasıtaları alda¬ 
tıcı olanlar değil, iyi olanlardır. Eğer bir meta" Allah'a daha yakın kılı¬ 
yorsa ve Allah'ın hukuku, insanoğlunun haklan ve bizzat nefsin 
haklan uğruna kullanılıyorsa "iyi"dir. Bu tür "iyi geçim" kişinin ha¬ 
yatım bu dünyada da öbür dünyada da felaha ulaştınr. Bunun aksi¬ 
ne, eğer bir meta' tüketim ayartısı haline gelir de inşam bir dünyape- 
rest yaparsa "aldatıcıdır. "Aldatıcı geçim vasıtalan" her ne kadar za¬ 
hirde mutluluk kaynağı ve “lütuf muş gibi görünüyorsa da aslında 
bir kötülük, şer ve gelecek olan azabın hazırlayıcısıdır. 

4. Bu ayet temel bir ilahi ilkeyi dile getirmektedir. Karakter ve dav¬ 
ranışta daha üstün olan kişi Allah katında da daha üstün bir mevki- 
ye sahiptir. Bu, şu anlama gelir ki, Allah hiç kimsenin amelinin zayi 
olmasına izin vermez. Herkese kazandıklarının karşılığı verilecek¬ 
tir. 
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5 Haberiniz olsun; gerçekten onlar, ondan gizlenmek için göğüslerini 
büker (Hak'tan kaçınıp yan çizer)ler.5 (Yine) Haberiniz olsun; onlar, ör¬ 
tülerine büründükleri zaman. O, gizli tuttuklarını da, açığa vurduklarını 

da bilmektedir. Çünkü O, sinelerin özünde saklı duranı bilendir. 
6 Yeryüzünde hiç bir canlı yoktur ki, rızkı Allah'a ait olmasın. Onun 

karar (yerleşik) yerini de ve geçici bulunduğu yeri de6 bilir. (Bunların) 

Tümü apaçık bir kitaptır. 
7 O'nun arşı su üzerinde iken7 amel bakımından hanginizin daha iyi 

olduğunu denemek için gökleri ve yeri altı günde yaratan O'dur.8 Andol- 
sun onlara: "Gerçekten siz, ölümden sonra yine diriltileceksiniz" dersen, 

küfre sapanlar mutlaka: "Bu, açıkça bir büyüdür başkası değildir" der¬ 

ler.9 

AÇIKLAMA 

5. Sözü edilenler. Rasulullah'ın (s.a) Risaletine karşı aktif bir düş¬ 
manlık göstermeseler de. muhalefetten geri durmayan Mekke halkı- 
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dır. Bu durumlarından dolayı, ne onun mesajını İşitmek isterler ve 
ne de Rasulle yüzyüze gelmek; tek yapabildikleri uzak durmak ol¬ 
muştur. Eğer, aksine Hz. Rasulü (s.a) herhangi bir yerde oturur ya 
da halkla konuşur halde gördülerse hemencecik topuklan üzerinde 
dönerek ona arkalannı çevirmişlerdir ya da onun kendilerine doğru 
yaklaştığını gördülerse hemen sıvışıp, kendilerine seğirtip mesajım 
sunar korkusuyla yüzlerini kapatmışlardır. Hakikatle karşı karşıya 
gelmekten korktukları için başlannı deve kuşu misali gömmüşler; 
eğer gizlenirlerse hakikatin kendilerinden uzak olacağına kendileri¬ 
ni inandırmışlardır; oysa hakikatten saklanmak için giriştikleri 
maskaralıklar ortadadır. 

6. Yani, "Sizlerin Alim olan Allah'tan saklanmaya çalışmak sure¬ 
tiyle cezadan kurtulabileceğinizi sanarak kendinizi kandırmanız 
akılsızlıktır. O küçücük bir serçenin yaşadığı yuvayı, minnacık sine¬ 
ğin bulunduğu deliği bilir ve her nerede yaşıyorlarsa onlann nzıkla- 
nnı tedarik eder. Her yaratığın devindiği ve ikamet ettiği yerleri bilir 
ve onlan belirli bir vakte kadar yaşatır, sonra öldürür. Rasulden (s.a) 
yüzünüzü saklamakla, onu size gönderen Alim Allah tan kendinizi 
gizleyebileceğiniz! nasıl düşünürsünüz? Allah'ın peygamberini siz- 
lere mesajını ulaştırmak için nasıl didindiğini ve sizlerin ona sağır 
kesilmeye çalıştığınızı görmediğini nasıl düşünürsünüz? 

7. Bu muhtemelen, "gökler ve yer altı günde yaraüldığma göre, ya¬ 
radılıştan önce ne vardı?" şeklindeki bir soruya cevap olsun diye ifa¬ 
de edilmiş parantez kabilinden bir cümledir. Cevap şudur: Su vardı. 
Burada suyla, ne tür bir suyun kastedildiğini söylememiz mümkün 
değildir. Herkesin bu isimle tanıdığı sıvı kastediliyor olmalıdır. Ya¬ 
hut belki de "su" kelimesi, maddenin şimdiki haline dönüşmeden 
önceki akışkan durumunu simgeliyor olabilir. Şu halde "Arşı su üze¬ 
rindeydi" ifadesi benim görüşüme göre şu anlama gelmektedir: 
"Onun mülkü su üzerindeydi". 

8. Bu ifade yaradılışın amacını açıklar: Allah gökleri ve yeri insanı 
yaratmak için yarattı. Ve inşam da, hilafet yetkileriyle donatarak, bu 
yetkilerin kullanımından onu sorumlu tutarak imtihan edebilmek 
için yarattı. Böylece, yaradılışın tüm amacının insanın imtihan edil¬ 
mesi, kendisine devredilmiş yetkileri iyiye mi kötüye mi kullandığı¬ 
nın muhasebesi ve karşılığında da mükafat ve mücazatının verilme¬ 
si olduğu vurgulanmış olmaktadır. Çünkü bu temel amaç olmaksı¬ 
zın tüm yaradılış eylemi anlamsız ve boşuna olmaktadır. 

9. Yani, "Kafirler akılsız bir şekilde yaradılıştan amacın, kendileri 
de yalnızca bir oyuncak olan şeyler içinde vakit geçirmekten başka 
bir şey olmadığını düşündüler. Bu aptalca kavrayışları içlerinde öy¬ 
lesine yer etmişti ki, Rasulullah (s.a) yaradılışın gerçek amacının ve 
içinde oynamaya daldıkları şeyin ne olduğunu kendilerine anlattı¬ 
ğında "Senin mesajın bir tür büyüdür ve kavrayışımızın ötesindedir" 
diyerek onunla alay etmişlerdi. 
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8 Andolsun, onlardan azabı sayılı bir topluluğa (veya belirli bir süre¬ 

ye) kadar ertelersek, mutlaka: "Onu akılkoyan nedir?" derler. Haberiniz 

olsun; onlara bunun geleceği gün, onlardan geri çevrilecek değildir ve 
alaya almakta oldukları şey de kendilerini çepeçevre kuşatacaktır. 

9 Andolsun, biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırıp sonra bunu 

kendisinden çekip-alsak, kuşkusuz o, (artık) umudunu kesmiş bir nan¬ 
kördür. 

10 Ve andolsun, kendisine dokunan bir sıkıntıdan sonra, ona bir ni¬ 
met taddınrsak, kuşkusuz: "Kötülükler benden gidiverdi" der. Çünkü o, 
şımarıktır, böbürlenendir.10 

11 Sabredenler11 ve salih amellerde bulunanlar başka. îşte, bağışlan¬ 
ma ve büyük ecir bunlarındır.12 

12 Şimdi onların: "Ona bir hazine indirilmeli veya onunla birlikte bir 

melek gelmeli değil miydi?" demeleri dolayısıyla göğsün daralıp sana 
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vahyolunanlardan bir kısımım mı terkedeceksin? Sen yalnızca bir uya- 

rıp-korkutucusun. Allah her şeye vekildir.13 

AÇIKLAMA 

10. İnsanın bu sefil nitelikleri burada kafirlerin de aynı durumda 

olduklarını sergilemek için zikredilmiştir. Rasulullah (s.a) onları Al¬ 
lah'a isyanlarının sonuçlarına karşı uyarınca, onunla şu mealde 

alay etmişlerdi: "Deli misin sen? Bizim kudret ve refahımızı görmü¬ 
yor musun? Hayatın bütün nimetlerini tatmakdayız ve çevremizdeki 

herşeye ve herkese hükmetmekteyiz! Nasıl oluyor da bize gelecek bir 

azaptan haber verebiliyorsun? Hangi gerekçeyle?" 
Yukarıda zikredilen böbürlü davranış bu ayette sözü edilen sefil 

insan karakteriyle ilgilidir. Bu karakter şudur: insan, tabiatı gereği 

sathi, sun'i bir yapıya sahiptir ve derin düşünceden çekinir. Bu yüz¬ 
den refaha erip kudret sahibi olduğunda zevkine düşkün, kibirli ve 
böbürlü bir hal alır. O kadar ki, herhangi bir ihtimalin bu mutlu 

şartlan sona erdirebileceğini hayal etmek bile istemez, işler bir gün 
tersine döndüğünde de, umutsuzluğun heykelleşmiş biçimi haline 

gelir*ve orada, burada, heryerde kötü talihinden şikayete başlar. 
Hatta Allah'ı suçlamaktan. O nun uluhiyetine hakaret etmekten bile 
geri durmaz. Fakat talihi tekrar döndüğü zaman uzak görüşlülüğü 

üe, bilgi ve başanyla övünmeye başlar. Kafirlerin, Rasulullah'a (s.a) 

cevap yetiştirmeye çalışırken böyle sathi ve sun'i bir karakter sergi¬ 
lemelerinin nedeni budur. Allah'ın cezalarını tecil ettiğini unuturlar. 

Oysa Allah, bu mühleti onlara içinde bulundukları saçmalık üzerin¬ 
de düşünebilmek, kendilerine tanınan bu süre içinde yollarını belir¬ 

leyebilmek ve kendilerini, refahlarının derin temelleri olduğunu ve 
bundan sonra da hep olacağını sanıp aldatmasınlar diye vermiş¬ 

tir. 
11. Burada "sabır" (tahammül) kelimesi daha önceki ayetlerde zik¬ 

redilen sathilik vs. gibi nitelemelerin zıddı olacak şekilde "sebat" an¬ 

lamını da içermektedir. "Sabır/sebat gösterenler" hayatın dalgala- 
nışlanna rağmen amaçlarında sabit-kadem olanlardır. Onlar şart¬ 

ların değişmesinden etkilenmezler; aksine benimsedikleri haklı, 
ma kul ve doğru tavırlara sıkı sıkıya yapışırlar. Güç, refah ve isim ka¬ 
zandıklarında kendilerine bir hava vermezler, sarhoş olmazlar, şı¬ 

marıp kibirlenmezler. Buna karşılık işler tersine dönüp şartlar 
olumsuzlaştığında da, şartlara yenilmezler, onların altında ezilmez¬ 
ler. Kısacası, her iki durumda da sabır/sebat gösterip bu ilahi imti¬ 

handan alınlannın akıyla çıkarlar. 
12. Bu Allah'ın böylelerine gösterdiği lütfudur. Onların kusurlarını 

bağışlar ve onlara iyi amellerinden ötürü mükafat verir. 
13. Bu ayette, Allah Rasulu'nü teselli edip rahatlatmakta ve ondan, 

en ufak bir tereddüde kapılmaksızın mesajını yaymasına, cevap ye- 
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üremeyeceği yahut halka alay konusu olacağı korkusuyla durakla¬ 
mamasını istemektedir. O mesajım bütünüyle iletmeli ve gerisini Al¬ 
lah'a bırakmalıdır: zira Allah'ın herşeye gücü yeter. Bunun önemini 
tam anlamıyla kavramak için konuyla ilgili durumları gözönüne al¬ 

mak gerekir. 
Bu ayetlerin nazil olduğu sırada Kureyş. tüm kabilelerin en güç- 

lüsü ve en etkin olanıydı. Arabistan'ın dini merkezi Kabe'nin (Mekke) 
bekçileri olarak Kureyşliler, tüm Arabistan üzerinde dini, ekonomik 
ve siyasi bir üstünlük sağlamışlardı. Dolayısıyla "Sizin öncüsü oldu¬ 
ğunuz din batıldır; yolundan gittiğiniz hayat tarzı, içinden çürümüş¬ 
tür. Mesajı reddettiğiniz için Allah ın azabı sızı bekliyor. Bu azaptan 
kurtulmanın tek çaresi doğru yolu kabul etmeniz, Allah'tan gelen 
doğru hayat tarzını benimsemenizdir' çağrısında bulunan bir mesa¬ 
ja karşı çıkmaları, öfkelenmeleri doğaldı. Besbelli ki bu mesaj, onla¬ 
rın “üstünlükleri üzerinde sert rüzgarlar estirecekti ve bu yüzden 
daha başında ona karşı çıkmışlardı. 

Mesajı kabul etmemelerinin ikinci sebebi Rasulün (s.a) saf karak¬ 
teri yanısıra, akli ve ma kul mesajı dışında risaletini kanıtlayacak 
olağanüstü birşeye sahip olmayışıydı. Aynca Kureyş için kendi din¬ 
leri. ahlakları ve kültürlerinin çürük yapısı dışında azabı çağıran 
hiçbir motif bulunmamaktaydı. Kaldı ki, onlan aldatan bir "refah a 
sahiptiler. Güya bu "refah", Allah'ın, O na ortak koştukları "ilah" ve 
"ilahelerinin lütfünun apaçık bir göstergesiydi. Bu gösterge onların 
"doğru yol'da olduklarını yeterince gösteriyor, kanıtlıyordu zanla- 
nnca. Bunun kaçınılmaz sonucu olarak bu insanların, yalnızca kalb 
ve akıllan duyarlı küçük bir azınlığı mesajı kabul etti; büyük çoğun¬ 
luk ise ona düşmanca tavır takındı. Hatta kimileri eziyet ve işkence¬ 
lerle mesajın yankısını bastırmak istedi: kimisi saçma itirazlar ve 
haksız suçlamalarla mesajm anlamını küçük düşürme küstahlığın¬ 
da bulundu; kimileri de mesajın etkinlik ve direncini kırmak için 
planlı bir afarozu çare sandı. Bir diğerleri de vardı ki, mesajın ışığını 
engellemek için kaba istihzaya, çirkin alaya ve maskaralığa başvu¬ 

ruyordu. 
Yukandaki durum yıllar yılı devam etti; ve bu haliyle bir kimseyi 

rahatça umutsuzluğa ve dirençsizliğe itebilirdi. Bu yüzden Kadiri-i 
Mutlak elçisine şu meyanda teminat verdi: "Meraklanma, bu kaba 
saba ve düşük insan güruhunu; bu, önyargıları, boykotlan, alayları, 
maskaralıkları ve hakaretleriyle seni görevinden alıkoymak isteyen 
sefilleri hiç bir şekilde tasvib etmiyoruz. Sen doğru yoluna sebat ve 
cesaretle devam et. Sana vahyedilen hakikati hiçbir tereddüt geçir¬ 
meden tebliğe devam et. Alay ederler, boykot edilirim korkusuyla 
mesajı yaymaktan asla çekinme, ister kabul etsinler ister reddetsin¬ 
ler. vahyi bütünüyle (asla taviz vermeden) bildir; zira herşey O nun 
yed-i kudretindedir ve uygun gördüklerine hidayet ihsan edecek 
olan yalnızca O'dur." 
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13 Yoksa: "Onu kendisi uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Haydi siz, ya¬ 

lan üzere uydurulmuş olarak onun benzeri on sure getirin ve eğer doğru 

sözlüler iseniz, Allah'tan başka güç çağırabildiklerinizi çağırın." 
14 Eğer buna rağmen size cevap vermezlerse, artık biliniz ki, o, ger¬ 

çekten Allah'ın ilmiyle indirilmiştir ve O'ndan başka ilah yoktur. Öyley¬ 

se artık, siz müslüman mısınız?14 

AÇIKLAMA 

14. Burada da aynı delil iki şeyi kanıtlamak için öne sürülmekte¬ 

dir. Bu iki şeyden birincisi Kur an ın Allah tarafından inzal edildiği; 
İkincisi ise Tevhid öğretisinin doğruluğudur. Şöyle özetleyelim: 

1) MSiz dtyorsunuz ki Kur an Allah tarafından vahyedilmedi, aksine 
benim tarafımdan uydurulup icad edildi ve sonra Allah'a izafe edildi. 
Sizin iddianızın aslı astan olsaydı, sizlere tekrar tekrar meydan oku¬ 
mama bir karşılık olarak, sizin de buna benzer bir kitap icad etmeye 
gücünüz yeterdi. Tüm kaynak ve güçlerinizi birleştirmenize rağmen 
bunu başaramadığınıza göre. Kur an ın Allah'ın vahyi olduğuna dair 
iddiam kesin olarak, tamamen ve bütünüyle kanıtlanmış oluyor." 

2) Kur an sizin tannlannıza iki koldan meydan okudu, fakat on¬ 
lardan hiç ses seda çıkmadı. Onlar, Kur an gibi bir kitabı üretmek 
konusunda size yardıma çağrıldılar; ama yardıma gelen olmadı. Bu 
da gösterir ki onlann ne bir güçleri ne de uluhiyette bir ortaklıkları 
vardır. Onlann bu imtihanı başaramadıklarını, aksine kendilerini 
kitaptaki açık saldınlara karşı savunmakta bile aciz kaldıklannı 
kendiniz gördünüz; Kitap, onlara tapmamalannı istemiştir insan¬ 
lardan, çünkü onlann uluhiyete herhangi bir iştirakleri yoktur. Tüm 
bunlar bu tanrılarda ilahi hiçbir özelliğin bulunmadığını ve sizlerin 
onlan akılsızca ilah ittihaz ettiğinizi kanıtlar." 

Bu ayet göstermektedir ki, Hud Suresi Yunus Suresinden önce 
nazil olmuştur. Çünkü, müşriklere ilkin bu sureyle. Kur an sureleri 
gibi on sure getirmeleri yolunda meydan okunmuştu, fakat onlar 
bunu başaramadılar. Sonra Yunus suresinin 38. ayetinde Kuran’ın 
benzeri tek bir sure getirmeleri yolunda kendilerine meydan okun¬ 
muştur. (Bkz. Yunus: 38 ve an: 46). 
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15 Kim dünya hayatını ve onun çekiciliğini isterse,15 onlara yapıp et¬ 
tiklerini onda tastamam öderiz ve onlar bunda hiç bir eksikliğe de uğra¬ 
tılmazlar. 

16 İşte bunların, ahirette kendileri için ateşten16 başkası yoktur. On¬ 
ların onda (dünyada) bütün işledikleri boşa çıkmıştır ve yapmakta ol¬ 
dukları şeyler de geçersiz olmuştur. 

17 Rabbinden apaçık bir delil17 üzerinde bulunan, onu yine ondan bir 
şahid16 izleyen ve ondan önce de bir önder ve rahmet olarak Musa'nın ki¬ 
tabı (kendisini doğrulamakta) bulunan kimse, (artık onlar) gibi midir?19 
İşte onlar, buna (Kur'an'a) inanırlar. Gruplardan biri onu inkâr ederse, 

ateş ona vaadedilen yerdir. Öyleyse, bundan kuşkuda olma, çünkü o. 
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Rabbinden olan bir haktır. Ancak insanların çoğunluğu inanmazlar. 

18 Allah hakkında yalan uydurup iftira edenden daha zalim kim¬ 
dir?20 İşte bunlar, Rablerine sunulacaklar ve şahidler: "Rablerine karşı 
yalan söyleyenler bunlardır" diyecekler. Haberiniz olsun; Allah'ın lane¬ 
ti zalimlerin21 üzerinedir.22 

AÇIKLAMA 

15. Bu genel ifade, daha önceki ayetlerde dile gelen temanın bir de¬ 
vamı olacak şekilde ve kafirlerin Kur am mesajı reddetmelerinin ma¬ 
zereti olarak ileri sürdükleri batıl gerekçelere karşı söylenmiştir. Bu 
ayet Kur an ı reddetmiş (ve şimdi de reddetmekte) olanların genelde 
bu dünyaya ve zevklerine tapanlar olduğunu vurgulamaktadır. Red- 
lerinin temelinde yatan (ve yatmakta bulunan) sebep, bu dünyanın 
zevklerinden ve dünya metaından öte hiçbir şeyin olmadığı ve onla¬ 
rın elde edilmesinden (Kur an da ortaya konmuş olanlar gibi) birta¬ 

kım sınırlamalar bulunmadığı şeklindeki batıl itikattı. Onlar ilkin 
bu secimi yaptılar kendi zihinlerini ve başkalarının zihnini tatmin 
etmeye çalışan (Kur an da benzerleri dile getirilmiş) deliller arkadan 
geldi. 

16. Bu dünyaperestlere yapılmış apaçık bir uyandır. Dünyaya ta¬ 
panlar bilmelidir ki, dünyevi kazançlan elde etmek için ( her ne olur¬ 

sa olsun) yaptıklarının kanşılığım tam olarak alacaklardır, fakat şu¬ 
nu asla unutmamalılar ki, öte dünyada alacakları hiçbir karşılık 
yoktur. Bu dünya menfaati için gayretlerini birleştirirken, öte dün¬ 
yanın menfaati için hiçbir şey yapmayanlar, bu dünyaya ait maddi 
kazançlar için işledikleri ameller karşılığında hiç birşey umamazlar. 
Bunu tasvir etmek için, bu dünyada kendisi için bir saray inşa et¬ 
mek isteyen ve böyle bir sarayı inşa edebilmek için her türlü aracı, öl¬ 
çüyü ve vesileyi mubah sayan kimsenin durumunu örnek alalım. 
Kuşkusuz ki bu adam büyük bir saray inşa edebilecektir sonunda; 
zira bir kafir olması dolayısıyla saraya koyacağı hiçbir tuğlanın mu¬ 
hasebesini yapmayacak, hiçbir tuğlayı geri çevirmeyecektir. Fakat 
kuşku götürmeyen bir şey daha varki bu adam o büyük sarayı ve 

içindeki mefruşatı son nefesini verir vermez bu dünyada bırakacak¬ 
tır. Sarayı (ya da başka birşeyi) bu dünya için inşa etmiş olduğun¬ 
dan, eğer öte dünyada kendisine bir köşk edinmek için hiçbir şey 

yapmamışsa, dünya sarayı kendisine Öte dünya için hiçbir kredi 
sağlamayacaktır. Çünkü yalnızca, ilahi yasaya uygun olarak ahi- 
ret'te bir saray edinmeye çalışanların öte dünyada bir sarayı olabi¬ 
lir 

Şimdi, tersine davranan kimsenin ötedünyada bir saray edine- 
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meyeceği delilinin mantiki sonucu olan bir soru ortaya çıkmaktadır: 

"Peki, bir saray edinemeyebilir; fakat niye cehennem ateşine atılma¬ 
sı gerekiyor ki?" Buna verilecek (ve Kuran ın da başka yerlerde ver¬ 
diği) cevap şudur: Ahiret'i hiçbir şekilde hesaba katmadan yalnızca 

bu dünyada bir saray edinmek için çabalayan kimse, doğallık ve ka¬ 
çınılmazlıkla Cehennem de kendisi için ateş hazırlanmasına yol 
açan ölçü ve vesilelerin de göbeğinde demektir. (Bkz. Yunus, 

an: 12) 
17. Kendi nefsinden, göklerin ve yerin yapısından kainatın niza¬ 

mından çıkardığı apaçık delil üzere bulunan kimse inanır ki, yalnız¬ 
ca tek bir Allah, tek bir yaratıcı, tek bir Melik, Latif, Kadir olmalıdır; 
dünyanın tek bir müdebbiri... Şu halde kalbiyle tasdik edilen tüm bu 
şeyler, tabiatıyla kendisini bu dünyadaki hayatından sonra başka 

bir hayata inanmaya götürmelidir; bu dünyada yaptıklarının hesa¬ 
bım Kabb önünde vereceği, sonunda ceza ya da mükafat göreceği bir 

öte dünyaya... 
18. Bu şahid, o kimsenin enfüs ve afakında gözlemlediği alametlere 

hem tabii hem de aklî olarak şehadet eden Kur an dır. 
19. Daha önceki ayetler (12-16) veya bu bahaneyle Kur an ın mesajı¬ 

nı reddeden dünyaperestlerle ilgiliydi. Bu ayette ise, kendi öz varlı¬ 
ğında ve tüm kainat nizamında Allah'ın birliğine ve Ahiret e dair apa¬ 
çık deliller gören ve gerek Kur an da gerekse kendisinden önce gön¬ 

derilmiş Hz. Musa'nın (a.s) kitabında aynı delile şehadet edildiğini 
gören kimse, dünyaperestlerin karşısına konmaktadır. 

Bu ayet kendi anlam akışı içinde, Rasulullah'ın (s.a) Kur an vah- 

yedilmeden önce tabii hadiseleri gözlemleyip tefekkür etmek sure¬ 
tiyle tıpkı Hz. İbrahim (a.s) gibi ilim elde ettiği ve "gayb' e bu suretle 
inandığını açıklıkla ifade etmiş oluyor. Şu halde Kur an-ı Kerim de 

yalnızca bu alametlere tanıklık edip teyid etmekle kalmıyor, aynı za¬ 
manda hakikatin bilgisini Hz. Peygambere tebliğ etmiş oluyor. 

20. Zalimlerin Allah'a haksız yere iftira ettikleri şeyler şunlardı: 
"Uluhiyetinde, hukukunda ve ma'budiyetinde Allah'a ortak ilahlar 
(!) vardır. Yahut Allah'ın hidayet etmede ve dalalete düşürmede bir 
dahli yoktur, O kullarının hidayetini sağlamak için ne nebi gönderir, 
ne Rasul ne de Kitap; insanları, istedikleri hayat tarzını seçmeleri 
konusunda özgür bırakır... Yahut, Allah insanoğlunu yalnızca eğ¬ 
lence için yaratmıştır ve onları bu dünyada yaptıklarından ötürü he¬ 

saba çekmeyecektir... Yahut, ahirette ne mükafat sözkonusudur, ne 

de ceza...” 
21. Bu ahiret te vukubulacaktır. 

22. Bu ifade zalimleri meş'um ve mendebur kılan niteliklerin bazı¬ 
larını vurgulayan bir parantez cümlesidir. 
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19 Bunlar, Allah’ın yolundan engelleyenler ve onda çarpıklık arayan¬ 
lardır.23 Onlar, ahireti de tanımayanlardır. 

20 Bunlar, yeryüzünde (Allah’ı) aciz bırakacak değildir24 ve bunlann 
Allahtan başka velileri de yoktur. Azab onlar için kat kat arttırılır.25 Bun¬ 
lar (hakkı) işitmeye güç yetirmezlerdi ve görmezlerdi de. 

21 İşte bunlar, kendilerini hüsrana uğratanlardır ve yalan olarak uy¬ 
durmakta oldukları (düzme tanrılar da) onlardan uzaklaşıp kaybolmuş¬ 
lardır.26 
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22 Hiç şüphesiz bunlar, ahirette en çok hüsrana uğrayanlardı! 
23 İman edip salih amellerde bulunanlar ve 'Rablerine kalbler» tat- 

m’* bulmuş olarak bağlananlar', işte bunlar da cennetin halkıdırlar. On 

da temelli olarak kalacaklardır.27 
24 Bu iki grubun örneği; kör ve sağır ile gören ve işiten gibidir. Örnek¬ 

çe bunlar eşit olur mu?28 Yine de öğüt alıp-düşünmeyecek misiniz? 

25 Andolsun, biz Nuh'u kavmine gönderdik.29 (Onlara:) "Ben sizin 
için ancak apaçık bir uyanp-korkutucuyum." 

26 "Allah'tan başkasına kulluk etmeyin- Ben size (gelecek olan) acıklı 

bir günün azabından korkmaktayım"30 (dedi). 

AÇIKLAMA 

23. Yani, ‘Onlar dosdoğru yolu izlemek istemezler, istedikleri o yo¬ 
lun kendi arzu, şehvet, vehim, hurafe ve kaprislerine uygun olarak 

dolambaçlı hale getirilmesidir." 
24. Burada, ahiret hakkında yeniden açıklamada bulunulmuş¬ 

tur. 
25. Onlara çift katlı azap verilecek; zira kendilerinin yoldan sap¬ 

ması yetmiyormuş gibi başkalarını da saptırdılar ve gelecek kuşak¬ 
lar için bir dalalet mirası bıraktılar. {Bkz. A raf, an: 30) 

26. Temelsiz olduğunu alenen gördükleri şeyler, onların Allah, ka¬ 
inat kendi hayatları hakkındaki teorileri yalancı ilahlanna, sahte sı¬ 
ğmaklarına, hayali şefaatçılarına, karşılıksız teminatlarına karşı 
besledikleri güven ve ahiret konusunda ileri sürdükleri zanlardı. 
Bunların hepsinin batıl olduğu böylece anlaşıldı. 

27.20. ayette başlayan açıklama burada sona eriyor. 

28. Bu soruya verilecek cevap, sorunun kendisinde kapalı bir şe¬ 
kilde mevcuttur. Apaçıktır ki ne gideceği yolu gören ne de kendisine 
yol göstereni işitebilen kimse kesinlikle bir taşı yahut engeli aşarken 

devrilecek veya korkunç bir kazaya uğrayacaktır, öte yandan yolu 
gören ve yolu bilenin kılavuzluğundan da yararlanabilen kimse tam 
bir güven içinde hedefine ulaşacaktır. Alemdeki hakikatin ayetlerini 
keskin biçimde gözlemleyip, Allah tarafından gönderilen peygam¬ 
berlere kulak verenler ile ne Allah ın ayetlerini gözlemleyen ne de 
peygamberlere kulak veren kimseler arasındaki bıçak sırtı aynm 

budur. Besbellidir ki bu ikisinin ne seçme davranışları birbirine 
benzeyecek, ne de akıbetleri bir ve aynı olacaktır. 

29. A raf suresi 47-50. açıklama notlan gözönüne alınmalıdır. 
30. Bu sözler 2-3. ayetlerde Hz. Muhammed in (s.a) dilinden zikre¬ 

dilenlerle aynıdır. 
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27 Kavminden, ileri gelen inkarcılar: “Biz seni yalnızca bizim gibi bir 
beşerden başkası görmüyoruz;31 sana, sığ görüşlü olan en aşağılıkları¬ 
mızdan başkasının uyduğunu görmüyoruz32 ve sizin bize bir üstünlüğü¬ 

nüzü de görmüyoruz.33 Aksine biz sizi yalancılar sanıyoruz" dedi. 
28 Dedi ki: “Ey Kavmim, görüşünüz nedir-söyleyin? Eğer ben Rab- 

bimden apaçık bir belge üzerinde isem ve Rabbim bana kendi katından 
bir rahmet vermiş34 de (bu), sizin gözlerinizden saklı tutulmuşsa? Siz bu¬ 

nu istemiyorken biz sizi buna zorlayacak mıyız? 
29 "Ey kavmim, ben sizden buna karşılık bir mal istemiyorum.33 Be¬ 

nim ecrim, yalnızca Allah'a aittir. Ben iman edenleri kovacak değilim. 
Onlar gerçekten Rablerine kavuşacaklar. 36 Ancak ben sizi, cahillik et¬ 

mekte olan bir kavim görüyorum. 
30 “Ey kavmim, ben onlan kovarsam, Allah'tan (gelecek azaba karşı) 
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bana kim yardım edecek? Hiç düşünmez misiniz?" 

AÇIKLAMA 

31. Aynı aptalca itiraz Rasulııllah'a (s.a) Mekke müşrikleri tarafın¬ 
dan yapılmıştı. Şöyle diyorlardı: Sen de bizim gibi insansın, yiyor, 

içiyor, yürüyor, uyuyorsun; bizîer gibi evleniyorsun; Allah tarafın¬ 
dan gönderildiğine dair hiçbir alamet yok ki sende!" (Bkz. Yasin, an: 
11] 

32. Mekke'nin ileri gelenleri de Rasulullah'ın ashabı hakkında 
aynı değerlendirmede bulunmuşlardı. Onunla şu şekilde alay etti 
ler: “Senin takipçilerin yalnızca ya toy çocuklar ya köleler yahut •.. > 

bu toplumun sefilleri... Kısaca öyleleri izliyor ki seni, ne itibarları 
var, ne sağduyuları, ne de bilgileri." (Bkz. Enam an: 34-37, Yunus 
an: 78) 

33. Bu, şu demektin "İddianıza göre sizler Allah'ın sevgili kulları¬ 
sınız; Allah size lütfediyor da yolunuzdan gitmeyenlere azab ediyor. 
Fakat gerçek, bunun tam tersi. Çünkü servet, köle ve iktidarla taltif 

edilen bizleriz; sizinse bu tür hiçbir şeyiniz yok. Haydi bize bizden 
üstün olduğunuz bir yanınızı söyleyin." 

34. Bu sözler, 17. ayette Hz. Peygamber in (s.a) ağzından dile getiri¬ 
lenlerle aynıdır. Şöyle, "İlkin ben Allah'ın enfüs ve afakımdaki ayetle¬ 

rini gözlemlemek suretiyle Tevhid in gerçekliğini kesin biçimde kav¬ 
radım. Sonra aym gerçeklik vahiyle bana tey'id edildi." Bu tüm pey¬ 

gamberlerin "gayb 'ın bilgisine müşahade ve tefekkürle ulaştığını 
göstermektedir. Bu bilgiye ulaştılar ve sonra Allah onları, Rasul ta¬ 
yin ederek aynı zamanda fiili bilgiyle de lütuflandırdı. 

35. Bu sözler onların görevlerini yerine getirirken hiçbir nefsi (şah¬ 
si) saikle hareket etmediklerini şu mealde ifade etmekteydi: "Ben si¬ 
ze tebliğde bulunuyorum ya, dünya kazancı olarak, hiçbir talebim 
isteğim ve beklentim yok. Aksine, beklediğim hiçbir çıkarın bulun¬ 

madığını belki sonunda anlarsınız umuduyla bunca işkenceye kat¬ 

lanıyorum. Risalet görevimi yürütürken herhangi bir şahsi çıkar ya¬ 
hut nefsi istek sahibi olduğuma dair bir alamet gösteremezsiniz." 

(Bkz. Müminun. an: 70, Yasin, an: 17 ve Şura, an: 41). 
36. Yani, "Onların gerçek değerleri, ancak Rabblerine mülaki ol¬ 

dukları zaman anlaşılacaktır. Bu yüzden sizin onlan bu dünyada zil¬ 
let içindeymiş gibi değerlendirmenizin anlamı yok. Ola ki onlar -bu¬ 

nu yalnız Rabbleri bilir- kıymetli mücevherdirler ve siz onlan yalnız¬ 
ca kıymetsiz taşlar olarak değerlendiriyorsunuz." (Bkz. En am: 52, 
Kehf: 28). 
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31 ''Ben size Allah’ın hâzineleri yanımdadır demiyorum, gaybı da bil¬ 

miyorum. Melek olduğumu söylemiyorum 37 ve gözlerinizin aşağılık 

gördüklerine, Allah kesin olarak onlara bir hayır vermez de demiyorum. 

Nefislerinde olanı Allah daha iyi bilir. Bu durumda (bunun aksini yapar¬ 

sam) gerçekten o zaman zalimlerdenim (demek)dir." 

32 Dediler ki: "Ey Nuh, bizimle çekişip-durdun, bu çekişmede ileri 

de gittin. Eğer doğru söylüyorsan bize vaadettiğini getir (görelim.)" 

AÇIKLAMA 

37. Bu, Rasulün de (s.a) kendileri gibi bir insan olduğu şeklindeki 
itirazlarına verilmiş cevaptır. Hz. Nuh (a. s) şunu söylüyordu: "Aslın¬ 
da ben de sizin gibi bir insanım, bundan öte bir iddiaya asla sahip de¬ 

ğilim. Benim tek iddiam, Allah ın bana ilim ve amelin doğru yolunu 
gösterdiğidir ve sizler bu gerçeği istediğiniz gibi tahkik etmekte ser¬ 
bestsiniz. Fakat siz böyle yapacak yerde bana "gayb’ a ait sorular so¬ 

ruyorsunuz. Oysa ben gaybı bildiğime dair bir iddiada bulunmadım. 
Siz benden öyle şeyler istiyorsunuz ki, ancak Allah'ın hâzinelerine 
sahip olan kimse tarafından meydana getirilebilir. Oysa ben bu hâzi¬ 

nelere sahip olduğumu hiç iddia etmedim. Yine siz benim fiziki haya¬ 
tımın diğer insanlar gibi olmasına itiraz ediyorsunuz, oysa ben bir 
melek olduğumu yahut da insan olmadığımı iddia etmedim ki! İddia¬ 
larımı gerçekten tahkik etmek istiyorsanız, benden kültür ve mane¬ 
viyatın gerçek ilkelerini, itikadi dayanaklarını sormalısınız, gelecek¬ 
teki olaylarla ilgili saçma şeyleri değil; zira ben bunlan bildiğimi asla 
iddia etmiş değilim." (Bkz. En am: 31-32) 
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33 Dedi ki: "Eğer dilerse, onu size Allah getirir ve siz (O’nu) aciz bıra¬ 
kacak değilsiniz." 

34 "Eğer Allah sizi azdırmayı dilemişse, ben size öğüt vermek istesem 
de, öğüdümün size yararı olmaz.38 O sizin Rabbinizdir ve O'na döndürü¬ 

leceksiniz." 
35 Onlar: "Bunu kendisi uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Eğer onu ben 

uydurduysam, günahım bana aittir. Ama ben, sîzlerin suç olarak işle¬ 

mekte olduklarınızdan uzağım."39 
36 Nuh'a vahyedildi: "Gerçekten iman edenlerin dışında, kesin ola- 
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rak kimse inanmayacak. Şu halde onlann işlemekte olduklarından dola¬ 

yı üzülme." 

37 "Bizim gözetimimiz altında ve vahyimizle gemiyi imal et. Zulme 

sapanlar konusunda da bana hitapta bulunma. Çünkü onlar suda-boğu- 

lacaklardır."40 

38 Gemiyi yapmaktaydı. Kavminin ileri gelenleri kendisine her uğra¬ 

dığında onunla alay ediyordu. O: "Eğer bizimle alay ederseniz, alay etti¬ 

ğiniz gibi biz de sîzlerle alay edeceğiz" dedi. 

39 "Artık siz, ilerde bileceksiniz. Aşağılatıcı azab kime gelecek ve sü¬ 

rekli azab kimin üstüne çökecek."41 

AÇIKLAMA 

38. Yani, "Eğer, iyiliklere ilginizin yokluğu ve .kötülükte ısrarınızın 
devamı yüzünden Allah sizleri doğru yoldan alıkoymaya karar ver¬ 
mişse bir kez, benim sizin için yapacağım hiçbir şey işe yaramaya¬ 
caktır. Çünkü Allah insanları kendilerinin seçtikleri yolda bırakır ki, 
diledikleri gibi gitsinler.” 

39. Bu ayette geçen sözcüklerden anlaşıldığına göre, Hz. Nuh'un 
(a.s) kıssasının tilaveti esnasında Hz. Muhammed'in (s.a) düşman¬ 
lan herhalde Rasulün (s.a) bu hikayeyi kendilerine dolaylı yoldan sı¬ 
kı bir darbe indirmek için uydurduğunu düşünmüş ve bu yüzden, 

“Sen böyle masallan bizi farkettirmeden hırpalamak için uyduru¬ 
yorsun" diye sözünü kesmiş olmalıydılar ki kıssanın anlamında 
mezkur suçlamaya cevap vermek üzere böyle bir kesinti meydana 
gelmişti. 

Ve şu bir vakıadır ki adi insanlar hep böyle davranırlar. Hayra 
meyyal olmadıklan için, herşeyi tersinden, karanlık tarafından ele 

alırlar. Birisi tutup onlara hikmetli bir öğütte bulunsa yahut onlara 
faydalı bir ders verse veyahut bir hataya karşı uyarsa bile, ne bun¬ 
lardan bir fayda sağlarlar ne de yollarını değiştirirler. Bunlan yap¬ 

mak bir yana, tutup meselenin öyle bir yanını kurcalamaya kallüşır- 
lar ki, ne bir hikmetle ne de bir öğütle ilgisi vardır; amaç yalnızca teb- 
liğciyi suçlamak, güç durumda bırakmaktır. Herkes bilir ki bu yolla 

en güzel öğüt, en güçlü tebliğ bile yankısız ve etkisiz kılınabilir. Eğer 
dinleyici tebliğe, "arkadan vurmak" tabir edip çamur atıyorsa ve onu 
kendisine bir hakaret sayıyorsa alınacak sonuç budur. Dahası bu 

tür adamların düşünceleri daima kuşku ve güvensizlik üzerine te- 
mellenmiştir. Ortada gerçek olduğu besbelli olan bir kıssa vardır. 
İmdi, akıllı kişi bu kıssayı bir vakıa olarak ele alacak, sonunda kendi 

durumunu ve hatasını ele veriyor olsa bile ondan bir ders çıkaracak¬ 
tır. Bunun aksine olarak, şüpheli ve ard niyetli kişi delil, isbat deme¬ 
den hemencecik bu kıssanın kendisini güç ve muallak bir durumda 

bırakmak için tümüyle uydurulduğu sonucuna varacaktır. 
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Aynı şey Rasulullah'ı (s.a) suçlayanlar için de geçerliydi; onlar da 
Rasuİün (s.a) kıssaları kendisinin uydurduğunu ve daha etkili hale 
getirmek için de onlan Allah'a nisbet ettiğini ileri sürmüşlerdi. Allah, 

da Rasul une şöyle demesini emretti: "Kıssayı ben uyduruyorsam 
akıbetine ben katlanacağım: fakat bu durum, yalnızca kendinizin 

sorumlu olduğu suçlarınızın cezalarını eksiltmez ki!" 
40. Bu ayet bir ilahi yasa olan mühletin (ihmal) sınırlarım ortaya 

koymaktadır. Rasul'ün (s.a) mesajı halka iletildiği ve reddedildiği za¬ 
man, içlerinden bir kısmının mesajı kabul edilebileceği kadar bir sü¬ 

re daha ceza geciktirilir. Ama bazılarının hidayete gelme imkanı ta¬ 
mamen ortadan kalktığında ve aralarında kötülük unsurundan 
başka bir şey kalmadığında Allah bu mühleti daha fazla uzatmaz. Ve 
bu Allah'ın lutfunun bir tezahürüdür: tıpkı iyi meyvenin çürüğün¬ 
den ayıklanması ve emniyete alınması gibi. Bunun aksine olarak, 
eğer bu iflah olmaz günahkar insanlara merhamet edilirse böylesi 

bir durum, salihler ve gelecek kuşaklar için bir acımasızlık olacak¬ 

tır. 
41. Bu, eşyaya yalnızca yüzeyden bakanlarla, gerçeğini bilenlerin 

bakış açılarını sergileyen vurucu bir örnektir, öyle görünüyordu ki, 
Hz. Nuh'un (a.s) karada gemiyi inşa ediyor olduğu sırada kendisine 
inanmayan beyinsizlere bu aptalca bir şey geliyordu. Nitekim onun¬ 

la şöyle alay etmişlerdi: "Balân hele şu çılgın bunağa! Karada gemi 
yüzdürmeye çalışıyor." Çünkü birkaç gün sonra geminin gerçekten 
burada yüzeceğini bilmiyorlardı. Bu yüzden Hz. Nuh'un (s.a) yaptık¬ 

larım, çılgınlığının apaçık göstergesi olarak görüyorlardı. Muhteme¬ 
len parmaklarıyla Nuh'un inşa etmekte olduğu gemiyi göstererek 
birbirlerine şöyle diyorlardı: "Daha önce vardıysa da, şimdi hiç kuş¬ 
kumuz kalmadı değil mi? Bu adam gerçekten çılgın, karada, su falan 
olmadan yüzdüreceği bir gemi inşa ediyor." Fakat içlerinden mesele¬ 

yi ve yakın gelecekte bu geminin gerçekten işe yarayacağını bilen Re¬ 
sul, onlann cahilliklerine, işin asimi bilmemelerine ve kibirlerine gü¬ 
lüyor ve şöyle diyor olmalıydı: "Nasıl da akılsızlık ediyorlar! Felaket 
başlarının tepesinde, onlarsa kendilerinden kibirli biçimde emin ol¬ 

makla kalmadıkları gibi, kendilerini felakete karşı uyaran ve onlan 
bu felakete karşı hazırlıklı kılmaya çalışan bana, çılgın diyorlar." işte 

genelde bu iki yol varolmuştur hep: akıl sahiplerinin ve akılsızlann 

yolu. 
Biri derinliğine düşünürken, diğeri meseleye yalnızca yüzeyinden 

bakar ve bunun bir çılgınlık olduğunu düşünür. Aym şekilde o bu¬ 

nun bii' çılgınlık ve aptallık olduğunu düşünürken diğeri meselenin 
gerçek hüviyetine vakıf olduğundan, olayın hikmet ve basiret üzere 
temellendiğini bilir, işte size aym şartlar altında oluşmuş iki ayn ta¬ 

vır... 
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HARİTA - VII 

Nuh (a.s)'un halkının toprakları ve Cudi Dağı. 
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40 Sonunda emrimiz geldiğinde ve tandır12 feveran ettiği zaman, de¬ 

dik ki: "Her birinden ikişer çift (hayvan) ile aleyhlerinde söz geçmiş 

olanlar dışında, aileni43 ve iman edenleri44 ona yükle." Zaten onunla bir¬ 

likte çok azından başkası iman etmemişti. 

41 Dedi ki: "Ona binin. Onun yüzmesi de, demir atması (durması) da 

Allah’ın adıyladır. Şüphe yok, benim Rabbim bağışlayandır, esirgeyen¬ 

dir."45 

42 (Gemi) Onlarla dağlar gibi dalga(lar) içinde yüzmekteyken Nuh, 

bir kenara çekilmiş olan oğluna seslendi: "Ey oğlum, bizimle birlikte bin 

ve kâfirlerle birlikte olma." 

43 (Oğlu) Dedi ki: "Ben bir dağa sığınacağım, o beni sudan korur." 

Dedi ki: "Bugün Allah’ın emrinden, esirgeyen olan (Aliah)dan başka bir 

koruyucu yoktur." Ve ikisinin arasına dalga girdi, böylece o da boğulan¬ 

lardan oldu. 

AÇIKLAMA 

42. Bu ayet hakkında farklı tefsirler yapılmıştır; fakat biz doğru 
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olanın metinde geçen kelimelerle yoğunlaşan tefsir olduğu kanısın¬ 
dayız. Tufan, suyu kaynatmaya başlayan özel fırının, ayetin metnin¬ 
de geçen adıyla Tennur’un feveranıyla başladı. Aynı vakitlerde sağa¬ 
nak yağmurlar yağmaya ve su arzın her tarafını kaplamaya başladı. 
Bu durum Kamer suresinin 11. ve 12. ayetlerinde aynnulanyla anlatı¬ 
lır: "Bizde müthiş ve sürekli bir sağanak halinde başlayan yağmurla 
göğün kapılanın açtık. Yeri de açtık: coşkun kaynaklar halinde sular 
fışkırdı ve bu iki su takdir edilen akıbeti gerçekleştirmek üzere bir¬ 
leşti.” 

Bu bağlamda şu belirtilmelidir ki. " ” dan önce gelen harfi 
tarif (elif-lam) takısı, fınnın. tufanı başlatmak üzere modeli Allah ta¬ 
rafından belirlenmiş özel bir fınn olduğunu göstermektedir. Nitekim 
emir gelir gelmez. ” .„-r ” suyu kaynatmaya başlamışür. 

Müminun Suresi nin 27. ayetinde Tennur’un modelinin daha ön¬ 
ceden belirlendiği açıkça zikredilir. 

43. Yani, ailenden kafir olarak belirlenmişleri gemiye alma, çünkü 
onlar esirgeyişimize layık değiller. Büyük bir ihtimalle gemiye alın¬ 
mayanlar iki kişiydi: Biri boğulan oğlu (ayet: 43) diğeri de karısı 

(Tahrim: 10) Muhtemelen başkalan da vardı, ama Kur anda bu 

ikisinin dışında başka isim geçmemektedir. 
44. Bu ayet tüm insan ırkını Hz. Nuh'un üç oğlundan başlatan ta¬ 

rihçi ve geneologlann teorilerini reddetmektedir. Bu yanlış teorinin 
geçerlilik kazanması Kitab-ı Mukaddes te geçen kıssada tufandan 
kurtulanlar arasında Hz. Nuh (a.s). kansı ve üç oğlu dışmda kimse¬ 
nin zikredilmemesiydi. (Tekvin 6:18. 7:7. 9 ve 9:19). Fakat Kur an Hz. 
Nuh’un ailesi dışmda. sayılan az da olsa diğer müminlerin varlığım 
da birçok yerinde zikrederek, bununla çelişir. Dahası. Kur an Hz. 
Nuh'un (a.s) sonraki kuşakların. O nun ve tufandan kurtulanların 
halefleri olduğunu beyan eder: "Nuh ile birlikte taşıdıklarımızdan 

(olan insan kuşağı)...” (İsra:3). "İşte bunlar kendilerine Allah'ın ni¬ 
met verdiği peygamberlerdendir. Adem in soyundan. Nuh ile birlikte 
taşıdıklarımızdan..." (Mervem:58). 

45. Hz. Nuh'un (a.s) tufandan kurtuluşun kendi planlan, aygıtları 
ve çabalarıyla olmadığım yalnızca çok bağışlayıcı olan Rabbinin rah¬ 
metiyle gerçekleştiğini söyleyerek gösterdiği tevazu bir müminin 
gerçek bir karakteristiğidir. Allah'ın kulu, bir dünyalı olarak gereken 
araçların tümünü ittihaz edebilir, fakat hiçbir şekilde bu araçlara 

bel bağlamaz, (sonucu yalnızca onlardan olmaz). O başarısı için yal¬ 
nızca Rabbine güvenir, çünkü bilir ki. O’nun tasdiki olmaksızın hiç¬ 
bir araç benimsenemez. Allah'ın rahmet ve lutfunun yardımı olmak¬ 
sızın hiçbir alet kullanılamaz ve hedefe varılamaz. 



Cüz : 12 TEFHİMU'L KUR'AN 395 

44 Denildi ki: "Ey yer, suyunu yut ve ey gök, sen de tut." Su çekildi, iş 

bitiriliverdi, (gemi de) Cûdi46 (dağı) üstünde durdu ve zalimler toplulu¬ 

ğuna da: "Uzak olsunlar" denildi. 

45 Nuh, Rabbine seslendi. Dedi ki: "Rabbim, şüphesiz benim oğlum 

ademdendir ve senin va'din de doğrusu haktır.47 Sen hakimlerin hakimi¬ 

sin."48 

46 Dedi ki: "Ey Nuh, kesinlikle o senin ailenden değildir. Çünkü o, 

salih olmayan bir iş49 (yapmıştır). Öyleyse hakkında bilgin olmayan şeyi 

benden isteme. Gerçekten ben, cahillerden olmayasın diye sana öğüt ve¬ 

riyorum."50 

AÇIKLAMA 

46. Kur'an’a göre gemi. Doğu Anadolu'da (eskiden) Cezire-i Ibni 
Ömer olarak anılan bölgenin Kuzey-doğusunda bulunan Cudi Da- 
ğı'nın üzerine oturmuştur. (*) Fakat Kitab-ı Mukaddes e göre gemi¬ 

nin oturduğu yer Ararat (Ağrı) dağıdır. Kadim tarihler de geminin 
oturduğu yerin Cudi Dağı olduğunu teyid etmektedirler. Sözgelimi 

(*) Söz konusu dağ Mardin-Cizre ilçesi sınırlan içinde olup kadim zamanlardan beri 
"Cudi" olarak bilinmektedir. (Y.) 
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M.ö. 250 yıllarında yaşamış olan Babil kentinin dini lideri Berasus 
Keldanilerle ilgili tarihinde Hz. Nuh'un gemisinin Cudi Dağı üzerine 
oturduğunu söylemektedir. Aristo'nun öğrencisi Abydenus ise aynı 

rivayeti te'yid etmekle kalmaz, aynı zamanda kendi çağındaki birçok 
İraklının geminin parçalarına sahip olduklarını, bu parçalan batır¬ 
dıkları sulan da hastalara şifalı su olarak içirdiklerini yazar. 

Şimdi meseleyi yeniden mütalaa edelim: Burada zikredilen tufan 
tüm yeryüzünü kapladı mı yoksa yalnızca Hz. Nuh'un (a.s) bölgesini 
mi içine aldı? Bu. şimdiye dek halledilmemiş bir sorudur. Kitab-ı 

Mukaddes e ve Israiliyata bakarsanız tufan arz çapında olmuştu. 
(Tekvin 7: 18-24) Fakat Kur an bu konuda sükut etmektedir. Gerçi 
tufandan arta kalanlan tüm insanlığın selefleri olarak zikretmekte¬ 

dir ama bu illa da tufanın dünya çapında olduğunu düşünmemizi 
gerektirmez. Bu meseleye şöyle bir açıklama getirilebilir: Tarihin o 
döneminde yeryüzünün yerleşim bölgesi yalnızca Hz. Nuh'un (a.s) 
yaşadığı bölgeydi ve tufandan arta kalan kuşaklar tedrici olarak yer¬ 

yüzünün diğer bölgelerine yayıldılar. Bu teoriyi iki şey desteklemek¬ 
tedir. Birinci olarak, Dicle ve Fırat bölgesinde büyük bir tufanın 
meydana geldiği yolunda tarihsel geleneklerin, arkeolojik buluntu¬ 
ların ve jeolojik kanıtların te'yid ettiği kesin deliller söz konusudur. 
Buna karşılık yeryüzünün diğer bölgelerinde tufanın dünya çapında 
olduğunu kanıtlayacak herhangi bir delil sözkonusu değildir. İkinci 
olarak, Amerika ve Avustralya gibi birbirinden çok uzak yerlerdeki- 
ler dahil hemen tüm yeryüzü sakinlerinin geleneklerinde bir zaman¬ 
lar yeryüzünde büyük bir tufanın koptuğu yolunda rivayetler vardır. 
Bunlardan çıkarılacak sonuç, insanlığın atalarının bir zamanlar 
yeryüzünün belli bir yöresinde yaşıyor olduklarıdır. Demek ki, bu 

olaydan sonra yeryüzünün çeşitü yerlerine dağılmışlar ve tufana da¬ 
ir rivayetlerini de beraberlerinde götürmüşlerdir. (Bkz. Araf, an: 
47) 

47. Yani, "Ey Rabbim, Sen ailemin tüm üyelerini bu felaketten 
kurtaracağına söz verdin, öyleyse oğlumu da kurtar, çünkü o da be¬ 
nim ailemin bir üyesidir." 

48. Yani, "Sen hakimlerin en büyüğüsün, bu yüzden senin kararın 
(hükmün) son karardır ve ona karşı çıkacak kimse yoktur." Ve "Sen 
hükmedenlerin en iyisisin, bu yüzden senin kararların (hükümle¬ 
rin) tam bir bilgi ve mutlak adalet üzeredir." 

49. Allah, Hz. Nuh’un (a.s) inkarcı oğlunu "salih olmayan bir iş" 
(hedefini bulmamış bir eylem) olarak isimlendirmiştir. Çünkü ço¬ 

cuklar, kendilerini büyütebilsin, birer "salih kişi" olarak eğitebilsin 
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ve Allah'ın insanı yaratmadaki gayesine ulaştırabilsinler diye yaratı¬ 
cı tarafından ailelerinin himayesine tevdi edilmiştir. Eğer bir baba 

bu yetiştirme "sürecinde elinden geleni yapar, çocuğu salih bir kişi 
olmaya yöneltir, fakat bu çabalan boşa çıkarsa, babanın ellerinde 
bir hammadde mesabesinde olan çocuk o zaman "gayesine ulaşma¬ 
mış bir iş "e (Kurandaki tabiriyle amel-i gayr-i salih) benzemiş ola¬ 

caktır. Apaçıktır ki Hz. Nuh'un münkir oğlu bir "amel-i gayr-i Sa¬ 

lih’ti, çünkü babasının onda görmek istediği "salih amerlerden hiç¬ 
biri kendisinde bulunmamaktaydı. Dolayısıyla bu anlamda o. Hz. 
Nuh'un (a.s) ailesinden değildi. O Nuh ki, önce kendi kanından ve ca¬ 
nından olanları gelmek üzere tüm kavmini " salih ameller in potası¬ 
na dökmek üzere yaratıcı tarafından gönderilmişti. Bu yüzden bu 

inatçı ve münkir oğul. Hz. Nuh’la (a.s) kan bağından gelen tüm hak¬ 
larını kaybetmişti ve iş "tufan" azabına kalmıştı artık. 

Şimdi diğer bir soruyu mütalaa edelim: Hz. Nuh (a.s) kendi canın¬ 
dan, kanından olan çocuğuna niye şefaat edemiyordu? Cevap şu¬ 

dur: Eğer insan vücudunun bir parçası çürümüş kangren olmuşsa 
cerrah, vücudun kalan kısmının selameti uğruna o parçayı kesme 

kararı vermek durumundadır 

Muhatabı kesmemesi için ricada bulunuyor diye, kesmemezlik 
edemez; aksine şunu söylen "Bu organ artık senin vücuduna ait de¬ 
ğil, çünkü çürümüş." Tabii bu söz, çürümüş organ fiilen o vücuda 

ait değil anlamına gelmez, ancak şunu içerir. "Bu organ vücudun bir 
parçası olarak artık fonksiyonunu icra edemiyor. Görevlerini yerine 
getiren sağlıklı organlara bakarak, çürümüş organın artık bu vücu¬ 
da ait olduğu söylenemez." İşte aynı şekilde Hz. Nuh'a (a.s) "O senin 
ehlinden değil" dendiğinde, oğlunun kendi öz sulbünden olmadığı 
söylenmek istenmemiştir. "Bozuk ahlak ve muamelatı yüzünden ar¬ 
tık senin salih ehlinden sayılamaz." Küfür ve iman çatışmasında ka¬ 
firlerin safında yer alanları cezalandırmak üzere tufan geldiğinde, 

senin oğlun müminlerle beraber kurtulmayı reddetti. Bu, senin zür- 
riyetinle kafirler arasında bir çatışma olsaydı durum farklı olurdu 
fakat bu salihlerle salih olmayanlar arasındaki bir çatışmadır ve tu¬ 
fandan salihler kurtulacaktır. İşte kastedilen şey budur. 

‘Amel-i gayr-i salih" ibaresinin Nuh’un oğlu için özellikle kullanıl¬ 
mış olması çok manidardır. Bu kullanış, ailelerin çocuklarım yetişti¬ 

rirken gözönünde bulundurmaları gereken hedeflere atıfta bulun¬ 
maktadır. Meseleye yalnızca yüzeyinden bakan aileler çocuklarını, 
salih bir insan olarak yetişip yetişmediklerine bakmaksızın sırf ken¬ 

di zürriyet ve rahminden oldukları için büyütmektedirler. Fakat, 
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ayette geçen ibare, müminlerden çocuklarına "bir iş”, "bir amel" gö¬ 
züyle bakmalarını istemektedir. Çocuklar ailelerine, Allah’ın insan 
için öngördüğü gayeye ulaşacak şekilde potaya dökülsünler, bu ga¬ 

yeye hazırlansınlar diye hazır bir fıtratla emanet edilmişlerdir. Bu 
yüzden bir aile çocuklarını, Allah'ın insan için öngördüğü hedefler 
doğrultusunda yetiştirmek için verdiği tüm çaba boşa gider de, ço¬ 
cuk daha sonra Allah’ın değil, şeytanın kulu-kölesi olursa, ebeveyn 
tüm bu çabalarına "boşa çıkmış gayretler" (Kurandaki tabiriyle 
amel-i gayr-i salih") gözüyle bakmak durumundadır artık. Bu du¬ 

rumda ebeveynin "boşa gitmiş emekler" üzerinde daha fazla durma¬ 
ması gerekir. 

Yukarıda vardığımız sonuca bakarak aynı kuralı bir müminin di¬ 
ğer ilişkilerine de uygulayabiliriz. Bir mümin belli akidelere inanan 

ve belli amellerle yükümlü bulanan bir kişi olduğuna göre, başkala¬ 
rıyla olan tüm ilişkilerini bu inanç ve amel manzumesine göre belir¬ 
leyecektir. Eğer müminin kan hısımları, bir müminin taşıması gere¬ 

ken niteliklere sahipse kurulan ilişki çift kat güçlü olacaktır. Fakat 
onlar bir müminin niteliklerini taşımıyorlarsa, mümin onlarla ilişki¬ 
lerini yalnızca kan hısımlığı düzeyinde sürdürecek ve onlarla hiçbir 

manevi ilişkiye girmeyecektir. Ve eğer sonuçta bu ilişki iman ve kü¬ 
für savaşında karşı karşıya gelecek biçimde tezahür ederse, mümin 
onlar'.-t tıpkı diğer kafirlerle savaştığı gibi savaşmak zorundadır. 

50. Rabbin’den gelen bu uyan Hz. Nuh'un (a. s) bir iman zaafına 
düçar olduğu yahut da Hz. Nuh’un (as) cahili inançlara sahip olduğu 
anlamına gelmez. Zaten kendisinin bu uyanya verdiği karşılık onun 
yüksek manevi seviyesinin bir göstergesidir. Hz. Nuh da tıpkı diğer 

peygamberler gibi bir insan olarak, çocuk sevgisi gibi insani hassasi¬ 
yetlere sahipti. Nitekim, tufandan kurtulması için Rabbi'ne yalvar¬ 
mıştı. Allah da kendisine "sen yüksek seviyeli bir peygambersin; 
kendi kanın ve canın için bile olsa böyle isteklerde bulunma", şeklin¬ 
de bir tavsiyede bulundu. İşte kendisine uyan gelir gelmez peygam¬ 
berliğin yüce makamında, sırf insan psikolojisinin kritik durumu 

yüzünden, yalnızca sıradan bir baba pozisyonuna düştüğünü anla¬ 
masının nedeni budur. Nitekim uyandan hemen sonra bu zaafından 
dolayı tevbe etmiş ve tufandan boğulan sanki oğlu değilmiş gibi dav¬ 

ranmıştı. Dolayısıyla sergilediği karakter onun gerçek bir peygam¬ 
ber olduğunun açık göstergesidir. Çünkü aym yüksek seviyeye yeni¬ 
den dönmüş ve büyük bir yumuşaklıkla Rabbi'nden, Hakkı redde¬ 
dip, batılı seçen oğluna meylettiği için kendisini bağışlamasını iste¬ 
mişti. 
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47 Dedi ki: "Rabbim, bilgim olmayan şeyi Senden istemekten Sana 
sığınırım. Ve eğer beni bağışlamaz ve beni esirgemezsen, hüsrana uğra¬ 

yanlardan olurum."01 
48 "Ey Nuh" denildi. "Sana ve seninle birlikte olan ümmetler üzerine 

bizden selâm ve bereketlerle (gemiden) in.°2 (Sizden türeyecek diğer 

kâfir) Ümmetleri de yararlandıracağız, sonra onlara bizden acıklı bir 

azab dokunacaktır." 

AÇIKLAMA 

51. Kuran Hz. Nuh'un (a.s) oğlunun boğulması kıssasını. Allah'ın 

emrinin mutlak anlamda kesin ve nihai olduğunu insanlara hatır¬ 
latmak için anlatmaktadır. 

Bu, aynı zamanda Hz. İbrahim’in (a.s) halefleri oldukları, şefaatçi 
olarak birçok ilah ve ilahelere sahip bulundukları için Allah'ın azabı¬ 

na karşı bağışıklı olduklarını düşünen Kureyş’e de bir uyan mesabe¬ 
sindedir. Aynı şekilde bu uyan böyle inançlan beslemiş ve hala da 

beslemekte bulunan Yahudi ve Hıristiyanlar, hatta hatta, aziz atala- 
nnın ve kutsi mertebelere sahip kimselerin kendilerini ilahi adaletin 
sonuçlanndan koruyacağına akılsızca inanan bir takım müslüman- 

lar için de vaidtir. Zira burada ortaya konan trajik manzara, katego¬ 
rik olarak bu tür umut ve inançlan reddetmektedir: "Ey akılsızlar! 

Niye böyle batıl itikatlar beslemektesiniz? Elçimiz Nuh, gözleri 

önünde boğulan oğlunu kurtaramadığına, oğlu için ettiği dua red¬ 
dedildiğine ve hatta bu duasından dolayı azarlandığına göre, siz na¬ 
sıl oluyor da Rasul'den çok daha aşağı seviyede olan bililerinin, siz- 

leri ilahi adaletten kurtarabileceğini bekleyebiliyorsunuz?" 

52. Yani, "... Geminin oturduğu dağdan aşağı inin." 
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49 Bunlar. Sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bunları sen ve 

kavmin bundan önce bilmiyordun. Şu halde sabret. Şüphesiz (güzel 

olan) sonuç takva sahiplerinindir.53 

50 Ad (halkına da) kardeşleri Hûd'u^1 (gönderdik). Dedi ki: "Ey kav- 

mim, Allah'a ibadet edin, sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. Siz yalan 

olarak (tanrılar) düzenlerden başkası değilsiniz.35 

51 Ey kavmim, ben bunun karşılığında sizden hiç bir ücret istemiyo¬ 

rum. Benim ücretim, beni yaratandan başkasına ait değildir. Akıl erdir¬ 

meyecek misiniz?56 

52 Ey kavmim, Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra O’na tevbe 

edin. Üstünüze gökten sağanak (yağmurlar, bol nimetler) yağdırsın ve 

gücünüze güç katsın.37 Suçlu-günahkârlar olarak yüz çevirmeyin." 

AÇIKLAMA 

53. Yani, "Sen ve ashabm bu çatışmadan, tıpkı Hz. Nuh (a.s) ve iz¬ 
leyicilerinin çıktığı gibi, başarıyla çıkacaksın. Zira Hakka teslimiyet 

ve Allah korkusuyla yanlış yollardan sakınanlar, Hakk düşmanla- 
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nyla olan mücadelelerinde ilk elde başarısızlığa uğrasalar bile so¬ 
nunda mutlaka zafere ulaşacaklardır: Bu ilahi bir kanundur. Bu 
yüzden sizler maruz kaldığınız sıkıntılara sabırla göğüs germeli, yo¬ 
lunuzda karşılaştığınız engellere sebatla direnmeli, düşmanınızın 
geçici başarıları yüzünden asla direncinizi yitirmemelisiniz. Eğer 
muttaki olur, sağlam durursanız tıpkı Hz. Nuh (a.s) ve izleyicileri gibi 
kesinlikle felaha erersiniz." 

54. Bkz. A raf, an: 51-56. 
55. Yani, "Sizler Allah'tan gayri taptığınız ilahlar hakkında yalan¬ 

lar düzdünüz. Çünkü gerçekte o ilahlar da ne bir güç, ne de uluhiye- 
te dair nitelikler var. Onlarda ibadet ve kulluk konusu olabilecek 
hiçbir şey bulunmamasına rağmen siz tuttunuz kendi heva ve heve¬ 
sinize uygun batıl umutlar yakıştırdınız onlara." 

56. Bu kısa ibare çok güçlü bir delili ihtiva etmektedir: "Şu bir ger¬ 
çek ki, sizlerin benim mesajımı yüzeyden değerlendirmeniz, gerekli 
yoğunluk ve derinliğe dalmadan reddedivermeniz aklınızı kullan¬ 
madığınızın apaçık delilidir. Eğer anlamağa çalışsaydımz mütalaa 
etmeniz gereken çok şey bulacakünız. Ve anlayacaktınız ki, benim 
kesin olarak hiç bir şahsi çıkanm sözkonusu değildir; aksine, mesajı 
iletmek için olmadık zorluklara göğüs germekteyim ki, mesajımın ne 
bana ne de ailemin bir ferdine (maddi) bir çıkar sağlaması sözkonu¬ 
su değildir. Dünya zevklerinden ve rahatından yüz çevirmiş; asırlar¬ 
dır yerleşmiş bulunan törelere, göreneklere ve hayat tarzına savaş 
açmışım da tüm dünyanın hışmını üzerime çekmişim; bütün bunlar 
imanımın, bana bu gücü veren çok sağlam temellere sahip olduğunu 
açıkça ispat ediyor. Bütün bunlann üzerinde derin derin düşünmek 
gerekmez mi? Niye o zaman hemencecik reddetmeden önce sağdu¬ 
yunuzu kullanmıyorsunuz?" 

57. Bu ibare, 3. ayette Rasulullahin diliyle ifade edilen şeylerle ay¬ 
nıdır. Ayet, manevi değerlerin yalnızca öbür dünyada mahsub edil¬ 
meyeceğinin, aynı zamanda bu dünyada da toplumlann düşüş ve 
yükselişleri belirleyeceğinin açık bir delilidir. Böyledir, çünkü Allah 
alem üzerinde yalnızca kendi koyduğu tabiat kanunları uyarınca de¬ 
ğil, aynı zamanda manevi ilkeler uyarınca da hükmünü icra eder. Ni¬ 
tekim Kur an ın birçok yerinde bir toplumun akıbetini, elçilerinin 
aracılığıyla gönderdiği Mesaj a bağlı olduğunu zikretmektedir. Eğer 
toplum mesajı kabul ederse O nun rahmet ve bereketinin kapılan 
kendilerine açılacak, yok eğer reddederse helak edileceklerdir. 

Kısaca bu ayet, Allah'ın insanla ilgisi içinde koyduğu manevi ka¬ 
nunun bir fırkasıdır. Buna karşılık aynı kanunun diğer bir fırkası 
da, dünya nimetleriyle şımanp günah ve şer yollanna sapanlann 
vakü gelince helak edileceğini vurgular. Fakat eğer felakete doğru bu 
dört nala yanş esnasında toplum ferdleri batılın içinde olduklarını 
anlar itaatsizlikten vazgeçer ve Allah'a tevbe ederse, kötü akıbeti de¬ 
ğiştirilir, vuku bulacak cezadan vazgeçilir, lütuf ve rahmet edilip bir 
süre için daha o topluma mühlet tanınır. 
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53 "Ey Hûd" dediler. "Sen bize apaçık bir belge (mucize)58 ile gelmiş 
değilsin ve biz de senin sözünle ilahlanmızı terketmeyiz. Sana iman ede¬ 
cek de değiliz." 

54 "Biz: 'Bazı ilahlarımız seni çok kötü çarpmıştır' (demekten) başka 
bir şey söylemeyiz."39 Dedi ki: "Allah’ı şahid tutarım,60 siz de şahidler 
olun ki, gerçekten ben, sizin şirk katmakta olduklarınızdan uzağım,*" 

55 "O’nun dışındaki (tanrılardan).61 Artık siz bana, toplu olarak dile¬ 

diğiniz tuzağı kurun, sonra bana süre de tanımayın."62 
56 "Ben gerçekten, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a 

tevekkül ettim. O’nun, alnından yakalayıp denetlemediği hiç bir canlı 

yoktur. Muhakkak benim Rabbim, dosdoğru bir yol üzerindedir63 (dos¬ 
doğru yolda olanı korumaktadır.)" 
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57 "Buna rağmen yüz çevirirsiniz, artık size kendisiyle gönderildi¬ 
ğim şeyi tebliğ ettim. Rabbim de sizden başka bir kavmi yerinize geçirir. 
Siz O’na hiç bir şeyle zarar veremezsiniz.64 Doğrusu benim Rabbim, her 
şeyi gözetleyip koruyandır." 

58 Emrimiz geldiği zaman, tarafımızdan bir rahmet ile Hûd’u ve 
onunla birlikte iman edenleri kurtardık. Onlan şiddetli-ağır bir azabtan 
kurtardık. 

AÇIKLAMA 

58. Yani, "Sen bize, Allah tarafından gönderildiğini ve sunduğun 
mesajın hak olduğunu kesin olarak ispatlayacak apaçık bir beyyine 
getirmedin". 

59. Yani, "öyle görünüyor ki sen bir ilaha yahut ilaheye veyahut da 
bir azize edepsizlik etmişsin. Bu yüzden olacak onların hışmına uğ¬ 
rayarak çıldırmış, daha önce şeref ve onurla dolaştığın aynı caddede 
kötülenmiş, alçaltılmış ve taşlanmış bir vaziyettesin." 

60. Bu, Hz. Hud’un (a.s) kendilerine apaçık bir beyyine getirmediği 

yolundaki itirazlarına bir cevaptır: "Sizin iddianıza bakılırsa benim 
Allah tarafından gönderildiğime dair hiçbir delilim yok. O Allah ki, 
yarattığı kainatında ne olup bitiyorsa herşeye tanıklık etmekte (ha¬ 

berdar olmakta) ve size bildirdiğim hakikatlerin mutlak olarak doğ¬ 
ru olduğunu göstermek üzere alemde olup biten şeyleri birer ayet bi¬ 
çiminde önünüze sunmaktadır. Tüm bu kevni ayetler, sizin tanrıla¬ 

rınız hakkında iddia ettiğiniz şeylerin tümüyle batıl olduğunun ve 
hiçbir hakikat belirtisine sahip bulunmadığının kesin kanıtıdır. 

61. Bu, onlann "Biz senin sözünle tanrılarımızdan vazgeçecek de¬ 

ğiliz... şeklindeki diretmelerine karşı Hz. Hud'un (a.s) verdiği cevap¬ 
tır ve şunu içerin "Şunu iyi bilin ki ben de sizin Allah’a karşı edindiği¬ 
niz ilahlarınızdan nefret ediyorum" 

62. Bu da "tanrılarımızdan biri seni fena çarpmış..." şeklindeki id¬ 
dialarına Rasul un verdiği cevaptır. (Yunus: 71 le karşılaştırın.) 

63. Yani, Rabbim ne eylerse hep doğru eyler, güzel eyler. Çünkü, 

O nun işleri doğrudur, adildir; verdiği hükümler bütünüyle hak ve 
adalet üzeredir. Dolayısıyla benimle olan çatışmanızda asla başarılı 
olamayacaksınız. Çünkü siz hak yoldan sapmışsınız ve kötülükte 
boğulmuşsunuz; oysa ben hak yoldayım. 

64. "... Ne de sana inanmaya niyetimiz var" şeklindeki inatçı direni¬ 
şe karşı Rasul un cevabıdır. 
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59 İşte Ad (halkı): Rablcrinin ayetlerini tanımayıp reddettiler. O'nun 

peygamberlerine isyan ettiler63 ve her inatçı zorbanın emri ardınca yürü¬ 

düler. 
60 Ve bu dünyada da, kıyamet gününde de lanete tabi tutuldular. Ha¬ 

beriniz olsun; gerçekten Ad (halkı), Rablerine (karşı) küfrettiler. Haberi¬ 

niz olsun; Hûd kavmi Ad'a (Allah'ın rahmetinden) uzaklık (verildi). 

61 Semud (halkına da) kardeşleri Salih’i66 (gönderdik). Dedi ki: "Ey 

kavmim, Allah'a ibadet edin, sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. O sizi 

yerden (topraktan) yarattı ve onda sizi ömür geçirenler kıldı.67 Öyleyse 

O'ndan bağışlanma dileyin,68 sonra O'na tevbe edin. Şüphesiz benim 

Rabbim, yakın olandır, (duaları) kabul edendir."69 

AÇIKLAMA 

65. Her ne kadar onlara yalnızca bir peygamber gelmişse de, her 

çağda, her topluma gelen elçilerce tebliğ edilen mesajın aynısı gel¬ 

mişti onlara da... Dolayısıyla bir Rasul'ü tanımamak, tümünü tanı¬ 

mamak anlamına geliyordu. 

66. Lütfen Araf suresinin 57-62. açıklama notlannı gözönünde 

bulundurun. 
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67 Bu ifade, "Sizin Allah'tan başka ilahınız yoktur" beyanına bir 

delil teşkil etmektedir. Delil, müşriklerin bir yaratıcı Allah inancını 

teslim etmeleri üzerinde temellenmektedir. Dolayısıyla Hz. Salih'in 

(a.s) tebliğ ettiği şey şu anlama geliyordu: "Siz de kabul edersiniz ki, 

ölü topraktan şu harika bedeninizi yaratan ve şu yeryüzünü yaşa¬ 

manıza uygun bir yer haline getiren Allah'tır. Şu halde Allah'tan baş¬ 

ka uluhiyet ve ubudiyete layık başka bir tann nasıl olabilir?" 

68. Yani, "daha önce başka ilahlara tapmanızdan ötürü bağışlan¬ 
ma dileyin." 

69. Bu kısa ibarede Kur an, her devirde insanları yanlış yollara 

şevketmiş olan müşriklerin bir yanlış anlamasına karşı çıkmak a- 

dır. Onlar Allah'ın kendilerinden çok uzaklarda ve bu yüzden de ou 

dünya krallan gibi yaklaşılmaz olduğunu sanıyorlardı. Krallara yak¬ 

laşmanın tek yolu, onların huzuruna çıkabilen ve arzıhal sahipleri¬ 

nin dileklerini sunabilen ve aldığı cevabı geri iletebiien aracılardı. 

Dolayısıyla zanlannca Allah a ettikleri duayı iletecek ve kabul olup 

olmadığım bildirecek aracılar gerekiyordu. Bunun açıkça batıl oldu¬ 

ğu ortadadır. Bu inancı teşvik edip haklılaştıranlar, kendileri olmak¬ 

sızın Allah'a ulaşmanın, dualara karşılık almanın mümkün olmadı¬ 

ğını ileri süren bir takım uyanık tiplerdi. Dolayısıyla sıradan insan¬ 

lar Allah'a ulaşmak için böylesi kutsal varlıklann peşine düşmeliydi. 

Böylece, çeşitli hediyeler sunarak Yüce Makama iletilmek üzere is¬ 

teklerini bildirdikleri ve arzıhallerini iletmede oldukça hünerli olan 

kimselerin emrine girmeye başladılar. Bu yanlış anlama sonucu bir 

aracılar güruhu oluşup, ruhbanlık düzeninin kurulmasına yol açtı. 

Bu sistem cahili müşrik inanç izleyicilerini öylesine ablukaya almış¬ 

tı ki, doğumdan ölüme kadar herhangi bir dini töreni bizzat icra ede¬ 

mez duruma gelmişlerdi. 

Şimdi Hz. Salih'in (a.s) müşriklerin batıl inancını geçersiz kılan 

kısa cevabı üzerinde duralım. Cevap şudur: "Allah yakındır (karib). 

Bu yüzden O'nun yardımım herhangi bir aracının yardımı olmaksı¬ 

zın doğrudan isteyin. Evet. O yüceler yücesidir, ama herbiriniz O nu 

isteklerinizi fısıltıyla bile ileteceğiniz yakınlıkta bilmelisiniz kendini¬ 

ze. Hatta isteklerinizi gizlice bildirebileceğiniz gibi açıkça da bildire¬ 

bilirsiniz O'na. Dolayısıyla aracılar edinme, onlan bu işe ortak koş¬ 

ma aptallığından vazgeçin ve dualarınızı, sizin en yakınınızda olan 

ve isteklerinize karşılık verecek olan Allah'a edin. (Bkz. Bakara, an: 

188) 
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62 Dediler ki: "Ey Salih, bundan önce sen içimizde kendisinden (iyi¬ 

likler ve yararlılıklar) umulan biriydin.70 Atalarımızın taptığı şeylere 

tapmamızdan sen bizi engelleyecek misin?71 Doğrusu biz, senin bizi da¬ 

vet ettiğin şeyden kuşku verici bir tereddüt içindeyiz."72 

63 Dedi ki: "Ey kavmim, görüşünüz nedir-söyler misiniz? Eğer ben 

Rabbimden apaçık bir belge üzerindeysem ve bana tarafından bir rah¬ 

met vermişse, bu durumda da O'na isyan edecek olursam Allah'a karşı 

bana kim yardım edecektir? Şu halde kaybımı arttırmaktan başka bana 

(hiç bir yarar) sağlamayacaksınız."73 

AÇIKLAMA 

70. Yani, "Biz senin bilgeliğine, aklına, ileri görüşüne, ciddiyetine 
ve muteber kişiliğine bakarak büyük ve refah içinde bir insan olaca¬ 
ğını ummaktaydık. Büyük bir başan kazanacağın ve bu sayede bi¬ 

zim de diğer şube ve kabileler üzerinde egemen olmamızı sağlayacak 
imkanları ele geçireceğimiz günleri bekliyorduk. Oysa sen bizleri 
mahvedecek bir inancı, tevhid ve ahiret üzerine temellenmiş bir 
inancı benimseyerek tüm hayallerimizi yıktın." 

Burada belirtilmesi gereken bir şey var: Hz. Muhammed'in (s. a) 
kavmi de onun hakkında büyük umutlar beslemekteydi. Onlar da 

Rasul tayin edilmeden önce onun kabiliyet ve becerileri hakkında 
böyle yüceltici şeyler düşünüyorlardı. Zira onun büyük bir lider ola¬ 
cağını ve basiretinin kendilerine büyük faydalar sağlayacağını umu¬ 

yorlardı. Fakat bu beklentilerin aksine Rasul onlan tevhid ve ahiret 
inancına çağırmaya ve yüksek ahlaki ilkeleri vazetmeye başlayınca, 
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yalnız umutlarını yitirmekle kalmadılar, müdahale etmeye, karşı 

görüşler geliştirmeye de başladılar. Şöyle diyorlardı: Ne kadar yazık! 
Şimdiye dek bunca iyi şeylere sahip bu adam, bir büyünün etkisiyle 
sırf kendi kariyerini sarsmakla kalmıyor, aynı zamanda umutlan 

mızı da berheva ediyor. 
71. Bu onların, kendi ilahlanna tapma gerekçesiydi. Babalan taptı 

diye bu ilahlara taptıklannı söylemekteydiler. Hz. Salih (a.s) ise şu¬ 
nu ileri sürmekteydi: "Allah'a tapın. Sizi topraktan yarattı ve arzı si¬ 
zin için yaşanacak bir yer eyledi". Bu cevaba karşılık şunu ileri sür¬ 
düler: "Bu ilahlar da tapmaya layık! Onlardan asla vazgeçmeyiz. 
Çünkü atalanmız uzun bir süreden beri onlara tapmaktaydılar." İş¬ 
te bu, müslümanlarla " cahili" îer arasındaki mücadelede başvuru¬ 
lan karşılıklı delillerin tipik bir örneğini teşkil etmektedir. Birinciler 

delillerini sağlam bir akıl yürütmeye dayandırırken, İkinciler delille¬ 

rini kör taklit üzerinde temellendirmektedirler. 
72. Kur an bu şüphe ve "tereddüt'lerin mahiyeti hakkında bir 

açıklama yapmamaktadır. Çünkü bu tür duyguların tümü başka 

şahıslarda başka biçimde tezahür eder. Zaten mesajın karakteristik 
özelliklerinden biri de hitap ettiği insanların zihni ataletini söküp at¬ 
maktır. Her ne kadar geçirilen tereddütler çeşit çeşitse de herkes on¬ 
lardan bir pay alır. Mesajın gelişinden önce herkesin tek tek sapma 
eğrisini izlemesinin imkansız olması yüzünden böyledir bu. Bu (çe¬ 

şitlilik) herkesi "acaba doğru yolda mıyım yoksa cahili yollardan biri¬ 
ni mi izlemekteyim" şeklinde düşünmeye sevkeder. Böylece hiç kim¬ 
se "cahili" yolların yanlışlığı üzerine olan yaygın ve etkili eleştirilere 
karşı kimsenin gözünü kapatmaya, kulağını tıkamaya fırsat bula¬ 
mayacak, Hak yolun aklî ve güçlü delillerine karşı çıkmak genel bir 
ortana hazır bulamayacaktır. Dahası Rasul un yüce manevi karak¬ 

teri, azmi, alçak gönüllülüğü, asil davranışları samimiyeti, hakta¬ 
nırlığı ve vakan, en inatçı, en önyargılı muhaliflerinin izlenimlerini 

bile yanlış çıkaracak, mesaj, toplumun en kaliteli şahsiyetlerini ken¬ 
dine çekerek onları mükemmellik örneği şahsiyetler haline getirmek 
suretiyle en inkilabi değişimleri meydana getirecektir. Tabiatıyla 
tüm bunlar, hakikatin artık gelmesine rağmen "cahili" yolların açık 

olmasını arzulayanlann zihninde şaşkınlık ve tereddütler hasıl et¬ 

mek üzere birleşeceklerdir. 
73. Bu daha önceki soruya bir cevaptır: "Ben sizin hatırınıza Al¬ 

lah'tan aldığım hidayeti terkederek asi olursam O na karşı beni sa¬ 
vunamaz, koruyamazsınız. Böyle olduğu gibi, O na karşı isyanımın 
günahına günah eklemiş olacaksınız. Dolayısıyla tebliğ etmek üzere 
gönderildiğim doğru yolu size göstermek yerine, sizin yolunuza 

uyarsam ilave bir cezaya çarptırılacağım." 
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64 ''Ey kavmim, size işte bir ayet olarak Allah’ın devesi; onu serbest 

bırakın, Allah'ın arzında yesin. Ona kötülük (vermek niyetiy)le dokun¬ 

mayın. Yoksa sizi yakın bir azab sanverir." 

65 Fakat onu öldürdüler. (Salih) Dedi ki: "Yurdunuzda üç gün daha 

yararlamn. Bu, yalanlanmayacak bir vaaddir." 

66 Emrimiz geldiği zaman, tarafımızdan bir rahmetle Salih'i ve onun¬ 

la birlikte iman edenleri o günün aşağılatın azabından kurtardık.74 Doğ¬ 

rusu senin Rabbin, güçlü olandır, aziz olandır. 

67 O zulme sapanlan dayanılmaz bir ses sarıverdi de kendi yurtların- 
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da dizüstü çökmüş olarak sabahladılar. 

68 Sanki orda hiç refah içinde yaşamamışlar gibi. Haberiniz olsun; 

Scmud (halkı) gerçekten Rablerine (karşı) küfretmişlerdi. Haberiniz ol¬ 

sun; Semud (halkına Allah'ın rahmetinden) uzaklık (verildi). 

69 Andolsun, elçilerimiz İbrahim'e müjde ile geldikleri zaman: "Se¬ 

lam"’ dediler. O da: "Selam" dedi (ve) hemen gecikmeden kızartılmış bir 

buzağı73 getirdi. 

70 Ellerinin ona uzanmadığını görünce (İbrahim durumdan) hoşlan¬ 

madı ve içine bir tür korku76 düştü. Dediler ki: "Korkma. Biz Lut kavmi- 

ne gönderdik."77 

AÇIKLAMA 

74. Sina Yarımadası nda hala dolaşan rivayetlere göre. Allah onla¬ 

rı azaptan kurtarmış ve buraya sevketmiştir. Nitekim Cebel i Musa 
yanında Hz. Salih’in (a.s) adıyla anılan bir dağ vardır ki. söylendiğine 
göre. Peygamber, kavminin helak edilmesinden sonra burayı sığı¬ 

nak edinmiştir. 
75. Bu olay Hz. İbrahim'e (a. s) gelen meleklerin insan kılığında gel¬ 

diklerini ve kimliklerini gizlediklerini göstermektedir. Bu yüzden Hz. 
İbrahim (a.s) onlan yabancı misafir olarak değerlendirdi ve ağırla¬ 
mak için de önlerine kızartılmış dana eti koydu. 

76. Bazı müfessirlere göre, Hz. İbrahim'in (a.s) korkusu, onların 

ete elini uzatmamalarından kaynaklanmaktadır. Onlara göre, Hz. 
İbrahim (a.s) misafirlerin et yemediklerini görünce kötü bir niyetle 
geldikleri sonucuna varmıştır. Çünkü Arap geleneğine göre eğer bir 
yabancı, ağırlanmayı reddediyorsa, bu misafir olarak değil, yağmacı 
olarak geldiği anlamı taşırdı. Fakat bu görüş müteakip ayetle des- 
teklenmemektedir. 

77. Cevaplarından anlaşıldığına göre Hz. İbrahim (a.s) yemeği red¬ 
detmelerinden onlann melek olduklannı anlamıştı. Korkusu ziya- 
retlerindendi. Çünkü meleklerin insan kılığında gelmesi hayra ala¬ 

met değildi; bunu biliyordu. Korkmuştu çünkü melekler ailesinden 
yahut hemşehrilerinden birinin veyahut da bizzat kendisinin işledi¬ 
ği bir kusurun hesabını sormaya gelmiş olabilirlerdi. Eğer mesele 

sözkonusu müfessirlerin zannettiği gibi olsaydı, meleklerin cevabı 
şöyle olurdu: "Bizden korkma! Çünkü biz Rabbinden gelen melekle¬ 

riz". Ancak korkusunu gidermek için verdikleri cevabın "Herhangi 
bir korkuya kapılma! Biz (sana değil) Lut kavmine gönderildik" şek¬ 
linde obuası, Hz. İbrahim'in (a.s) onlann melek olduklannı anladığı¬ 
nı fakat insan şeklindeki ziyaretlerinin onu korkuya sevkettiğini 

göstermektedir. Zira melekler ya bir kimseyi sert bir şekilde hesaba 
çekmek yahut da bir suçtan ötürü şiddetle cezalandırmak için gel¬ 

diklerinde, insan kılığında gelirlerdi. 
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71 Kansı da ayaktaydı, bunun iizennc güldü.78 Biz de ona İshak'ı, İs- 

hak'ın arkasından da Yakub'u müjdeledik.79 

72 "Vay bana" dedi80 (kadın). "Ben kocamış bir kadın iken ve şu ko¬ 

cam da bir ihtiyar iken doğuracak mıyım?81 Gerçekten bu, şaşırtıcı bir 

şey!.." 

AÇIKLAMA 

78. Buradan anlaşıldığına göre meleklerin insan kılığındaki ziya¬ 

reti haberini aldığında ev halkı tedirgin olmuş, bu yüzden Hz. İbra¬ 
him’in (a.s) eşi de meselenin ne olduğunu öğrenmek amacıyla oraya 
gelmişti. Meleklerin kendi kavmini değil, Hz. Lut'un kavmini ceza¬ 

landırmak üzere geldiklerini öğrenince rahatlıyarak memnun ol¬ 

du. 

79. Melekler Hz. İbrahim (a.s) yerine Hz. Sare’ye verdiler bir oğlan 
çocuğu müjdesini; çünkü Hz. İbrahim’in (a.s) eşi Hacer'den olma bir 

oğlu vardı: Hz. İsmail. Fakat Sare'nin oğlu yoktu. Hüznünü dağıt¬ 
mak için ona oğlu Hz. ishak’ı müjdelediler. Hz. ishak’ı ve oğlu Hz. Ya¬ 
kub'u. Her ikiside Allah'ın büyük peygamberlerinden olacaklardı. 

80. Bu sözcükler, onun tarafından bir üzüntü ve şikayet belirtecek 

şekilde sözlük anlamında kullanılmamıştır. Kendisi, haber karşı¬ 
sında duyduğu şaşkınlığı ifade etmek istemiştir yalnızca. 

81. Kitab ı Mukaddes e göre o sırada Hz. İbrahim (a.s) 100, Hz. Sare 

ise 90 yaşındaydı. 
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73 Dediler ki: "Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun?82 Allah'ın rahmeti ve 

bereketleri sizin üzerinizdedir, ey ev halkı şüphesiz O, övülmeye layık 
olandır, Mecîd'tir." 

74 İbrahim'den korku gittiği ve ona müjde geldiği zaman, Lût kavmi 

konusunda bizimle çekişip-tartışmalara giriyor(du).83 
75 Doğrusu İbrahim, yumuşak huylu, duygulu ve gönülden (Allah'a) 

yönelen biriydi. 

76 "Ey İbrahim, bundan vazgeç. Çünkü gerçek şu ki, Rabbinin emri 

gelmiştir ve gerçekten onlara geri çevrilmeyecek bir azab gelmiştir."84 
77 Elçilerimiz Lût'a geldiği zaman,85 onlardan dolayı kaygılandı, göğ¬ 

sünü bir sıkıntı bastı ye: "Bu, zorlu bir gün" dedi.86 

78 Kavmi ona doğru koşarak geldi; onlar daha önceden kötülükler iş¬ 

lemekteydiler. "Ey kavmim" dedi. "İşte benim kızlarım, bunlar sizler 
için daha temizdir.87 Artık Allah'tan korkun ve beni misafirim önünde 
küçük düşürmeyin. İçinizde hiç aklı başında olan (reşid) bir adam da yok 
mu?" 



412 TEFHİMU'L KUR’AN 11 / Hud Suresi 

AÇIKLAMA 

82. Soru kendisine her ne kadar yaşlıların çocuğu olmazsa da bu¬ 

nu sağlamanın Allah’ın gücü ötesinde olmadığını hatırlatmak için 
sorulmuştu. Onun gibi gerçek bir mümine hanımın, bu müjde karşı¬ 
sında şaşırıp kalmaması gerekirdi. (Kendisine bu hatırlatıldı). 

83. "... Bizimle tartışmaya koyuldu..” ifadesi meveddet ve muhab¬ 

bet dolu bir ifadedir. Ve Hz. İbrahim'in (a.s) Rabbıyla olan yakın iliş¬ 
kisini gösterir. Bu ilişkiyi anlamak kulun, Lut kavrninin akıbetiyle il¬ 
gili nasıl istirhamda bulunabildiğini kavramaya yardım edecektir. 
Hz. İbrahim (a.s) durmadan 'Rabbim, yaklaşan azabı Lut kavmi üze¬ 
rinden çevir" diye yalvarmaktaydı. Rabb cevapladı: ' Bu kavim, içle¬ 

rinde hiçbir hayır unsuru kalmayacak denli ahlaken çöktü, günah¬ 
ları hiçbir merhamet duygusuna layık olmayacak denli tiksindirici 
bir hal aldı". Fakat kul diretiyordu: ' Rabbim, biraz daha mühlet ver 

onlara evet belki içlerinde hayır adına pek az bir şey kaldı fakat belki 
de bu hayır çiçeklenir, meyve verir" Bu muhavere Kitab ı Mukad¬ 
deste daha ayrıntılı anlatılmıştır, fakat Kur an daki kısa anlatım çok 

daha anlamlıdır. (Karşılaştırma için bkz. Tekvin 18: 23-32) 

84. Hz. İbrahim'in (a.s) hayaü hakkmdaki bu pasaja sathi biçimde 
bakan biri bu durumun uygunsuz olduğunu, özellikle Lut kavmine 

yaklaşmakta olan azaba bir başlangıç olarak konu dışı olduğunu 
düşünebilir. Ne var ki konuyla ilgili tarihsel olaylar ışığında mesele¬ 
ye bakan biri burada zikredilenlerin makul olduğu sonucuna vara¬ 

caktır. Bu uygunluğu anlamak için iki şeyi gözönünde bulundur¬ 
mak gerekir: 

a) Bu tarihi olaylar burada Kureyş'e uyan olması için zikredilmiş¬ 

tir. Zira Kureyş, Kuranın kendilerini geleceğinden korkuttuğu aza¬ 
ba karşı gayet aldırmaz ve kendinden emin bir yanlış tavır içindeydi. 
Ne de olsa onların Hz. İbrahim'e (a.s) akrabalığı vardı, Kabe’nin bek¬ 

çileriydiler, Arabistan'ın dini, iktisadi ve siyasi önderiydiler. Düşün¬ 
celerine göre alalan Hz. İbrahim (a.s), Allah'ın sevgili bir kulu olarak 

onlara şefaatçi olabilir ve onlan Allah tan gelecek bir azaba karşı sa¬ 
vunabilirdi. Hz. Nuh'un (a.s) oğlunun ölümü de aynı şekilde, onun 

gibi büyük bir peygamberin oğlunu azaptan kurtaramayacağını gös¬ 
termek için resmedilmişti. Üstelik duası kabul edilmemekle kalma¬ 

mış aynı zamanda inkarcı oğlu adına istirhamda bulunduğu için he¬ 
saba çekilmişti. Demek ki, Hz. İbrahim'in (a.s) hayatından verilen bu 
örnek olay, Allah'ın peygamberine karşı tüm dostluğuna rağmen, 

O nun Lut kavmi hakkmdaki istirhamını reddettiğini göstermek için 
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zikredilmiştir. Zira Hz. İbrahim (a.s) adaletin gereğine rağmen inkar¬ 
cı bir topluma şefaat etmeye çalışmıştı. 

b) Hz. İbrahim’in (a.s) hayatından alınan bu olay ile Lut kavminin 

helaki başka birşeyi vurgulamak için de zikredilmiştir: Kureyş ilahi 
adalet kanununun sürekli ve düzenli olarak geçerlikte olduğunu ve 
çevrelerinde buna dair birçok açık delilin bulunduğunu unutmuş¬ 

tu. Bir tarafta İbrahim peygamberin durumu vardı. Yurdunu Hak ve 
doğruluk uğruna terketmiş ve neresini uygun bulduysa orada yaşa¬ 
mıştı. Ayrıca kendisini destekleyecek hiçbir zahiri güç de yoktu. Fa¬ 

kat ilahi adalet doğruluğundan ötürü kendisine Ishak gibi bir oğul, 
Yakub gibi bir torunla (aley himüsselam) ödüllendirdi. Israiloğullan- 

run bu ataları asırlarca, Hz. İbrahim'in (a.s) bir mülteci olarak yaşa¬ 
dığı Filistin'de egemen olmuşlardı. 

öte yandan Lut kavminin durumu vardı: Bu toplum büyük bir re¬ 
fah içinde yaşıyordu. Ancak bu refah onlan o denli sarhoş etmişti ki 
apaçık bir küfür içinde yaşamaya başlamışlar, Allah'tan gelen ce¬ 
zayla alaşağı edileceklerini unutmuşlardı. Artık Hz. Lut'un (a.s) teb¬ 
liğine kulak asan kalmamıştı. Fakat ilahi adalet Hz. İbrahim'e (a.s) 

müjdenin verildiği ve günahkar Lut kavminin yeryüzünden silinme 
enirinin çıktığı zamanla aynı zamanda gerçekleşti. Bunun sonucu 
olarak yeryüzünde onlardan geriye hiç kimse kalmadı. Bu olay tüm 
zamanların inkarcılarına bir ders olmalıdır. 

85. Lütfen A raf suresinin 63-68. açıklama notlarını gözönünde 
bulundurunuz. 

86. Kıssayla ilgili olarak Kuranın çeşitli bölümlerinde zikredilmiş 
olan ayrıntılar, meleklerin Hz. Lut'a (a.s) yakışıklı gençler biçiminde 
geldiklerini ve Hz. Lut'un (a.s) onlann melekler olduklarını farket- 

mediğini sarih biçimde göstermektedir. Kavminin nasıl arsız, nasıl 
mücrim olduğunu bildiğinden dolayı endişeye kapılmasının, sıkıntı 
duymasının nedeni budur. 

87. "Kızlarım' ifadesiyle Lut aleyhisselam iki şeyden birini kastet¬ 

miş olmalıdır: İlkin "Kızlarım'' sözüyle topluluğun içinde yaşayan 
kızlan kastetmiş olabilir, çünkü bir peygamberin kavmine nisbeti 

bir babanın çocuklarına nisbeti gibidir. Fakat doğrudan kendi kızla¬ 

rını da kastetmiş olması mümkündür. Ancak herhangi bir surette zi¬ 
na teklifinde bulunmuş olması muhaldir, zira bu ifadeyi takip eden 
"bunlar sizin için daha temizdir'' ifadesi bu türden bir yanlış anlama¬ 
ya mahal bırakmamaktadır. Hz. Lut'un (a.s) bu tür ifade tarzıyla on¬ 
lann cinsel arzulannı gayri tabii yollar yerine şer'i yollardan tatmin 

etmek üzre kadınlara yönelmeleri gereğini işaret ettiği besbellidir. 
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79 Dediler ki: "Andolsun, senin kızlannda bizim haktan bir şeyimiz 
(ilgimiz ve arzumuz) olmadığım sen de bilmişsindir.88 Bizim ne istemek¬ 
te olduğumuzu gerçekte sen biliyorsun." 

80 Dedi ki: "Size yetecek gücüm olsaydı veya sağlam bir yere sığına- 
bilseydim." 

81 (Elçiler) Dediler ki: "Ey Lût, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana 
kesin olarak ulaşamazlar. Gecenin bir parçasında ailenle birlikte yürü 
(yola çık). Sakın, hiç biriniz dönüp arkasına bakmasın;89 fakat senin ka¬ 

rın başka. Çünkü onlara isabet edecek olan ona da isabet edecektir.90 On¬ 
lara va'dolunan (azab) sabah vaktidir. Sabah da yakın değil mi? 

82 Böylece emrimiz geldiği zaman, üstünü altına çevirdik ve üzerleri¬ 
ne balçıktan91 pişirilmiş, istif edilmiş taşlar yağdırdık; 

83 Rabbinin katında 'belli bir biçime sokulmuş, damgalanmış'92 ola¬ 
rak. Bunlar zalimlerden uzak değildir.93 
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AÇIKLAMA 

88. Lut Kavminin bu cevabı, onların ahlaksızlığın gayyasına nasıl 
düştüklerini, nasıl arsız bir suratla dişiler yerine erkekleri isteyebil- 

diklerini açıkça göstermektedir. Bu durum onların temizliğin doğal 
yolunu bırakıp pisliğin doğal olmayan yolunu seçmekle kalmayıp, 
tatminin doğal yoluyla tüm ilgilerini kesüklerinin deliliydi. Bu tür bir 

ahlak sefaleti, manevi çöküşün belirtisidir, zira geride iyi adma hiç¬ 
bir şey bırakmamıştır. Şer‘i olmayan davranışların müptelası ol 
muş, fakat aynı zamanda yaptıklarının çekinilmesi gereken yanlış 
davranışlar olduğunu bilen bir kimse düşünün. Hakkında "bu adam 

ahlaksızdır" dedirtecek denli iflah olmaz biri olsa bu kimsenin herşe- 
ye rağmen ıslah olma umudu vardır. Diğer taraftan şer'i hükümlerle 

hiçbir ilgisi olmayan ve bu yüzden kendini gayr-i şer i davranışlara 
bütünüyle kaptırmış olan murdar kimselerin ise insan sayılmaya bi¬ 
le liyakatlan yoktur ve dolayısıyla kökleri kazınmalıdır. Nitekim Al¬ 
lah Lut kavminin yeryüzünden bütünüyle silinmesini ferman bu¬ 
yurmuştur. 

89. Bu ayet azap mahallini terketsinler ve bir daha ne olup bittiğini 
görmek için arkalarını dönmesinler diye onlara durumun vehamet 
ve aciliyetini vurgulamaktadır. Bu suretle patlamalardan oluşan 
müthiş gürültüyü ve insanların çığlıklarını duymasınlar da helakı- 
na hükmedilmiş ve defteri dürülmüş olan yurtlan yüzünden ayakla- 
n sürçüp geri kalmasınlar diye uyanlmış olmaktaydılar. 

90. Hz. Lut'un (a.s) kansının helaki bu surede geçen, hiç bir akra¬ 
balığın günahlann sonucundan kişiyi kurtarmadığı temasıyla ilgili 
üçüncü olaydır. 

91. Muhtemelen azap, yerin altım üstüne getiren korkunç bir dep¬ 

rem ve taşlar yağdıncı bir volkan patlaması biçiminde geldi. 

"Pişirilmiş balçıktan taşlar" büyük bir ihtimalle volkanik bölgeler¬ 

de sıcaklık ve lavlarla yerin altında teşekkül etmiş taşlara işaret et¬ 
mektedir. Bu teşekkülün belirtilerine bugün bile Lut gölü yakınla- 
nnda rastlanmaktadır. 

92. Yani "her taş belli bir tahrip görevini yerine getirmesi, belli bir 
mücrimi helak etmesi için işaretlenmişti." 

93. Bu ifade, günahlarında ısrar eden zalimleri uyarma anlamına 

geliyordu. Şöyle: "Kendinizi, sanki o sizden uzakmış gibi azaptan 
uzakta sanmayın. Azap, Lut kavmine gelmişse size de gelebilir. Ne 
Lut kavmi kendilerini Allah'a karşı savunabildi ne de sîzler savuna¬ 
bilirsiniz!" 
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84 Medyen (halkına da) kardeşleri Şuayb'ı (gönderdik).94 Dedi ki: "Ey 

kavmim, Allah’a ibadet edin, sizin O’ndan başka ilahınız yoktur. Ölçüyü 

ve tartıyı eksik tutmayın; gerçekten ben, sizi bir 'bolluk ve refah (hayır)' 

içinde görüyorum. Doğrusu ben, sizi çepeçevre kuşatacak olan bir günün 

azabından korkuyorum." 

85 "Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı -adaleti gözeterek- tam tutun ve in¬ 

sanların eşyasını değerden düşürüp- eksiltmeyin ve yeryüzünde boz¬ 

guncular olarak karışıklık çıkarmayın." 

86 "Eğer mü'minseniz, Allah'ın bıraktığı (helal işlerden olan kazanç) 

sizin için daha hayırlıdır. Ben, sizin üzerinizde bir gözetleyici deği¬ 
lim."95 

AÇIKLAMA 

94. Lütfen Araf suresinin 69-76. açıklama notlarını gözden geçi¬ 
rin. 

95. Yani, Benim sizin üzerinizde hiçbir gücüm yok. Size yapsam 

yapsam iyi niyetli bir kişi olarak tavsiyede bulunabilirin, tebliğimi 
kabul ya reddetmek size kalmış bir şey! Nasılsa bana değil. Allah'a 
heâap vereceksiniz; dolayısıyla Allah tan korkun ve gerçekten mü¬ 
min iseniz fesatçılıktan vazgeçin!" 
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87 Dediler ki: "Ey Şuayb, senin namazın mı96 atalarımızın taptığı şey¬ 

leri bırakmamızı ya da mallarımız konusunda dilediğimiz gibi97 davran¬ 
maktan vaz geçmemizi emretmektedir. Çünkü sen, gerçekte yumuşak 
huylu, aklı başında (reşid bir adamlsın." 

88 Dedi ki: "Ey kavmim görüşünüz nedir-söyler misiniz? Ya ben Rab- 

bimden apaçık bir belge üzerinde isem ve O da beni kendisinden güzel 
bir nzık ile98 nzıklandırmışsa? Ben, size yasakladığım şeylere (kendim 

sahiplenmek suretiyle) size aykın düşmek istemiyorum.99 Benim istedi¬ 
ğim, gücüm oranında yalnızca ıslah etmektir. Benim başanm ancak Al¬ 

lah iledir; O’na tevekkül ettim ve O'na içten yönelip dönerim." 
89 "Ey kavmim, bana karşı gelişiniz, sakın Nuh kavmıni ya da Hûd 

kavminin veya Salih kavminin başlarına gelenlerin bir benzerini size de 
isabet ettirmesin. Üstelik Lût kavmi size pek uzak değil.100 
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AÇIKLAMA 

96. Bu sıkıştıncı soru Allah tan gafil topluluğun, Hz. Şuayb (a.s) ve 
diğer Allah'tan sakınan insanların ibadet törenlerine karşı beslediği 

nefret hislerinin bir ifadesiydi. Köşeye sıkıştıracakları hedef olarak, 
namazı seçmelerinin nedeni onun gerçek dinin ilk ve önde gelen za¬ 
hiri (göze çarpan) ibadet şekli olmasıydı ve bu şekliyle tanrıtanımaz 

inkarcıların nefretini çekmesi doğaldı. Bu nefret bugün de bile iste¬ 
yerek inkar yollarını izleme dileğinde olanlar arasında geçerli olabil¬ 
mektedir. Çünkü onlar da (namaz gibi) dini ibadetleri kendi şerir yol¬ 

lan için en büyük tehdit kabul etmektedirler. Namazı yaklaşan fela¬ 
ketin (!) göstergesi olarak değerlendirdikleri için, namazı ikame 
edenleri köşeye sıkıştırmaya başlarlar. Çünkü onlar bilirler ki "din¬ 
darlık illeti' nin kurbanlan yalnızca kendi ıslahıyla yetinmeyecekler, 

başkalannı da ıslah etmek için ellerinden geleni yapacaklardır. 
Korkarlar; zira bu illete yakalanan kimse kendilerine dine bağlılı¬ 

ğı hak yollan tebliğ edecek ve kendilerinin Allah a kayıtsız, manevi¬ 
yat yoksunu yollarını eleştirecektir. 

İşte namaz bu yüzden inkarcılann hedefi haline gelmektedir. Ve 

bir kimse namazı gerçekten kılıyorsa hakikatleri tebliğe başlar ve 
onların kötü yollarını eleştirir. Nitekim korktuklan budur ve bu yüz¬ 

den sanki tüm belaların nedeni namazmış gibi onu giderek artan bir 
şiddetle yuhalarlar. 

97. Bu iki şey gayet açık bir şekilde lslami yolla "cahili" yolu birbi¬ 
rinden ayırmaktadır. "Cahili" yol bir kimsenin atalarının yolunu izle¬ 

mesi gerektiği varsayımına dayanır; bu düşünüşe göre bir şeyin ata¬ 
lardan tevarüs edilmesi (kabulü için) yeter sebeptir. (Cahili yolu izle¬ 
yenlerin dayandığı) ikinci varsayım bir kimsenin inanç ve dininin 
yalnızca ibadet törenlerine ilişkin olduğu, dünya hayatıyla hiçbir 
ilişkisinin bulunmadığı ve bu hayatta herkesin canının istediğini ya¬ 
pabileceği yolundadır. Buna karşılık Allah a teslimiyeti esas alma¬ 

yan herhangi bir yolu ve yöntemi baül ve dolayısıyla izlenemez bir yol 
olarak görür. Zira Onun yolu dışındaki hiçbir yol gerçek olduğunu 

kanıtlayacak, ne akıldan ne ilimden ve ne de vahiyden bir delil bula¬ 
bilir. ötesi, İslam yalnızca ibadet törenleriyle sınırlandırılamaz, ken¬ 
di bütünlüğü içinde hayatın kütürel, sosyal ve ekonomik tüm yönle¬ 

rini kapsar. İnsanın sahip olduğu her ne varsa gerçekte Allah'ın ol¬ 
ması ve dolayısıyla sahip olduğu şeylerde keyfince tasarruf hakkının 
bulunmaması yüzünden böyledir bu. 

Buradan anlaşıldığına göre, Hz. Şuayb'ın (a.s) kavminin sahip ol¬ 

duğu şeyleri keyfince tasarruf edebilme talebi, hayatın dini ve dün¬ 
yevi şeklinde iki ayn bölmeye ayrılması teorisine yeni bir şey eklen¬ 
mediğini göstermektedir. Aşağı-yukan 3500 sene önce Şuayb kav- 
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nıi, bugün batılının ve batılılaşmış toplulukların ısrar ettikleri bö¬ 
lünmede (din-dünya) ısrar etmişlerdi. Dolayısıyla batılı(laşmış)lann 

bu tür bir aynmı evrimsel bir sürecin sonucu olarak insan tarafın¬ 
dan gerçekleştirilmiş "zihni ilerleme" fikriyle insanlığın "aydınlan- 
ma 'sının bir sonucu olarak görmeleri yanlıştır, batıldır. Çünkü orta¬ 
da aydınlanma yok, karanlık vardır; bugünün karanlığı da yine bin¬ 
lerce yıl öncesinin karanlığı kadar yoğundur ve İslam geçmiş devir¬ 
lerde olduğu gibi şimdi de bu karanlığın karşısmdadır. 

98. Burada "nzk' iki anlamı içerir. Allah'ın hakikat bilgisinden 
bahşettiği nzk ve hayatın ihtiyaçlarından bahşettiği nzk. Birinci an¬ 
lamıyla, bu surede Hz. Muhammed (s.a), Hz. Nuh (a.s) ve Hz. Salih 
(a.s) tarafından tebliğ edilenle aynıdır: "Allah bana vahyederek haki¬ 
katin bilgisini bahşetti. Nitekim afak ve enfüz ayetleri üzerindeki de¬ 
rin müşahedeler de beni aynı bilgiye ulaştırmıştı. Bu yüzden artık si¬ 

zin batıl inançlannıza, gayri meşru uygulamalarınıza ortak ola¬ 
mam." İkinci anlamıyla alındığında da (nzk kelimesinin kullanılışı) 
onların şu şekildeki sıkıştırmalanna bir cevap teşkil eder: Gerçekten 

sen ülkede bulunan yegane halim (yumuşak huylu) ve reşid (aklı ba¬ 
şında, olgun) kişisin". Ve dolayısıyla şu anlama gelir: "Madem ki Al¬ 
lah beni hem hakikatin bilgisiyle hem de dünya nimetleriyle nzıklan- 

dırdı, sizin bu çabalannız bu nimeti külfete döndüremez. Dolayısıyla 
dalaletinizi hidayet, gayri meşru davranışınızı, meşru göstermek gi¬ 
bi bir nankörlüğe asla düşmeyeceğim demektir." 

99. Yani, "Size neyi tebliğ ediyorsam bizzat uyguluyor olmam iddi¬ 
amın hakikat olduğuna bir delildir. Sözgelimi ben size tanrı ve tanrı¬ 
çalarınıza ait kutsal (!) yerlere ziyaretinizi yasaklasaydım da kendim 

böyle bir tapmağın muhafızı olsaydım bana karşı ileri sürdüğünüz, 
benim Tevhid inancım yalnızca kendi ticaretime yer açmak ve baş¬ 
kalarının "işlerim baltalamak için tebliğ ettiğim şeklinde suçlama¬ 

nızda haklı olabilirdiniz. Aynı şekilde eğer size gayri meşru vasıtala¬ 
rın kullanımını yasaklasaydım da aynı vasıtalan kendi ticaretim (çı¬ 
karım) doğrultusunda kullansaydım, bana karşı yönelttiğiniz, be¬ 
nim sîzlere doğruluğu yalnızca kendi çıkarımın idamesi yolunda iti¬ 

bar kazanmak için emrettiğim şeklindeki itirazınızda haklı olurdu¬ 
nuz. Fakat sizler de şahitsiniz ki size yasakladığım şeyden kendim 

de sakınıyorum, sizi arındırmak istediğim pisliklerden kendimi de 
muhafaza ediyorum, kısaca sizi davet ettiğim yolu bizzat kendim izli¬ 
yorum. Tüm bunlar size ilettiğim mesajın hak olduğuna kendimin de 
inandığını gösteren apaçık birer delildir. 

100. Yani, "Ülkeniz, helak edilmiş olan Lut kavminin ülkesinden 
hiç de uzakta değil, aksine çok yakın ve henüz aradan çok uzun süre 
de (600 sene) geçmiş değil." 
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90 "Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra O'na tevbe edin. Gerçek¬ 
ten benim Rabbim, esirgeyendir, sevendir."101 

91 "Ey Şuayb" dediler. "Senin söylediklerinin çoğunu biz 'kavrayıp 
anlamıyoruz'.102 Doğrusu biz seni içimizde zayıf da görüyoruz. Eğer ya- 
kın-çevren olmasaydı, gerçekten biz seni taşa tutar öldürürdük. Sen bize 
karşı güçlü ve üstün değilsin."103 

92 Dedi ki: "Ey kavmim, sizce benim yakm-çevrem, Allah'tan daha mı 
üstündür ki, O'nu arkanızda unutuluvermiş (önemsiz) bir şey edindiniz. 

Şüphesiz benim Rabbim, yapmakta olduklarınızı sarıp-kuşatandır." 

AÇIKLAMA 

101. Hz. Şuayb (a. s) Allah'ın yaratıklarına olan sevgisini sergiler¬ 
ken sözü özellikle kavminin ümitsizlikten vazgeçip kötü amellerin¬ 

den ötürü Allah tan bağışlama dilemesine getirmek istemektedir: 
"Allah katı kalbli ve zalim değildir. Yaratıklarına karşı hiç bir düş¬ 
manlık duygusu beslemez. Adeta azab etmekten zevk alıyormuşça¬ 
sına (haşa) onlan illâ da cezalandırmak istemez. Yalnızca onlar sı¬ 

nırlan aştığında, (o da insanlığın hayn için) cezalandırır. Dolayısıyla 
günahlannızdan utandığınız ve tövbekar olduğunuzda Allah'ın na¬ 
sıl "mühlet verici" olduğunu göreceksiniz. Zira o yaratıklannı pek 
çok sever." 

Hazreti Rasul (s.a) aynı şeyi bir darb-ı meselle açıklamıştır. Şöyle 
buyurdu: "Susuz bir çölde seyahat ederken, tüm yol erzakının üze¬ 
rinde yüklü olduğu devesini kaybeden bir adam düşünün. Devesini 
her yerde aramış fakat bulamamıştır. Sonra o adam büyük bir yeis 
içinde bir ağacın dibine çöker. Bir de bakar deve üzerindeki tüm er¬ 
zakla karşısında aniden belirivermiş. Nasıl mutlu olduğunu bir dü- 
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şünün. Allah, günahkar bir kul kendisine tevbe edip döndüğünde 
bundan daha çok sevinir." Hazreti Ömer'den (r.a) rivayet edilen baş¬ 
ka bir çarpıcı olay vardır: "Bir keresinde savaş esirleri Rasulullah’m 
(s.a) huzuruna getirilmişti. İçlerinden bir ana çocuğunu kaybetmiş¬ 
ti. Bu durum onu çılgına çevirmişti ve hangi çocuğu yakalasa göğsü¬ 

ne bastırıyor ve emziriyordu. Rasulullah (s.a) kadını görünce yanın¬ 
dakilere şöyle sordu: "Bu kadının çocuğunu ateşe atabileceği aklı¬ 
nızdan geçer mi?" Biz cevapladık: "Asla, ateşe atmak ne demek ateşe 

düşmemesi için elinden geleni yapar." Sonra Rasulullah (s.a) şöyle 
dedi: "İşte Allah, kullarına bu kadının çocuğuna düşkünlüğünden 
daha çok merhametlidir." 

Şimdi aynı şeyi başka bir açıdan değerlendirelim. Allah anne ba¬ 
basının kalbinde çocuklarına karşı sevgi yaratmıştır. Bu ebeveyn 
sevgisi olmaksızın anne-babalar çocuklarını ne gözetirler ne de on¬ 
lar için fekadarlığa katlanırlar. Hatta bazen çocuğun getirdiği zah¬ 
met ve sıkıntı yüzünden ona düşman bile olabilirler. Dolayısıyla an¬ 

ne baba da çocuk sevgisini yaratan Allah'ın, kullarına karşı kendi 
beslediği sevgi, ebeveyn sevgisinden tabii ki kat kat fazla olacak¬ 
tır. 

102. Onlar güya, Hz. Şuaybın (a. s) söylediklerini yabancı bir dille 

konuştuğu için değil, tebliğe konu edilen şeylerin kendilerine kav¬ 
ranması zor ve karmaşık geldiği için anlamamışlardı. Oysa Hz. Şu- 
ayb (a.s) onlarla kendi dilleriyle konuşmuştu ve konu gayet basit ve 
açıktı. İşin aslı, onlar, anlamak istemedikleri için anlamamışlardı. 
Karışmış kafaları Hz. Şuayb ın (a. s) söylediklerini anlamak için ne 
arzu bırakmıştı onlarda ne de yetenek... 

Şu bir gerçektir ki, böyle taassup ve nefislerinin kölesi olan insan¬ 
lar önceden edindikleri kavramların karşıtı olan herhangi bir şeyi 
kabul etmeye güç yetiremezler. Çünkü bu şeyler kendilerine söylen- 

miyormuş, yahut kendilerinin böyle şeylerle ilgisi yokmuş gibi dav¬ 
ranıp ne dinlemeye yanaşırlar ne de anlamaya çalışırlar. 

103. Hz. Şuayb (a.s) kıssasının bu bölümünü araştırırken, bu kıs¬ 

sanın vahyedildiği Mekke'de hüküm süren şartlan gözönüne almak 
gerekecektir. Kureyş, tıpkı Hz. Şuayb'ın (a.s) hayatına kastetmek is¬ 
teyen Medyen halkı gibi Rasulullahın (s.a) kanma susamış biçimde 
onu öldürmek istiyordu. Yine tıpkı Medyen halkının sırf ailesinden 
korktuğu için Hz. Şuayb ı (a.s) öldürmekten çekinmesine benzer şe¬ 

kilde, Kureyş de, Hâşimoğullanndan çekiniyor ve bu cürmü işle¬ 
mekten doğacak riski göze alamıyordu. İşte bu kıssa Hz. Şuayb ın 
(a.s) cevabından bir ders çıkarmalan için Kureyş e yöneltilmiş bir 
uyan niteliğindeydi. (Ayet, 92-93). Yani söylenmek istenen şuydu: 
"Ey Kureyş, Hz. Muhammed'in (s.a) cevabı da Hz. Şuayb ınkinden 
(a.s) farklı değil." 
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93 "Ey kavmim, bütün yapabileceğinizi yapın; kuşku yok, ben de ya¬ 
pacağım. Kime aşağılatıcı azab gelecek ve yalancı kimdir, yakında bile¬ 
ceksiniz. Siz gözetleyip durun, ben de sizlerle birlikte gözetleyece- 
V* mm 

gım. 
94 Emrimiz geldiği zaman, tarafımızdan bir rahmetle Şuayb’ı ve 

onunla birlikte iman edenleri kurtardık; o zulme sapanlan dayanılmaz 
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bir ses sarıvredi de kendi yurtlarında dizüstü çökmüş olarak sabahladı¬ 

lar. 

95 Sanki orda hiç refah içinde yaşamamışlar gibi, haberiniz olsun; Se- 

mud (halkına) nasıl bir uzaklık verildiyse Medyen (halkına da Allah’ın 

rahmetinden öyle) bir uzaklık (verildi). 

96 Andolsun, Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık olan ispatlayıcı bir de¬ 

lille gönderdik. 

97 Firavun'a ve onun önde gelen çevresine. Onlar Firavun'un emrine 

uymuşlardı. Oysa Firavun'un emri doğruya-götürücü (irşad edici) değil¬ 

di. 

98 O, kıyamet günü kavminin önderliğine geçer, böylece onları ateşe 

götürmüş olur.104 Sonunda vardıkları yer, ne kötü bir yerdir.. 

99 Onlar, burda da, kıyamet gününde de lanete tabi tutuldular. (Bu) 

Verilen bağış, ne kötü bir bağıştır. 

100 Bunlar, sana doğru haber (kıssa) olarak aktardığımız (geçmişte¬ 

ki) kuşakların haberleridir. Onlardan kimi ayakta kalmış, (hâlâ izleri 

var, kimi de) biçilmiş ekin (gibi yerlebir edilmiş, kalıntısı silinmiş)dir. 

AÇIKLAMA 

104. Bu ayetten Kur an da diğer bazı anlatılanlardan anlaşıldığına 
göre bir topluluğun bu dünyadaki önde gelenleri, kıyamet gününde 
de o topluluğun liderleri olacaklardır. Eğer liderler bu dünyada top¬ 
lumu hakka, adalete ve doğruluğa sevketmişse, onu izleyenler de kı¬ 
yamet günü liderin sancağı altında toplanacaklar ve Cennet e onun 
öncülüğünde gireceklerdir. Yok eğer halkı dalalete, ahlaksızlığa ve 

zulme çağırmışsalar bu çağrıya uyanlar da onun liderliğinde Cehen- 
nem'e yürüyeceklerdir. Rasulullah (s.a) bir hadisinde bu konuyu 
şöyle açıklamaktadır: "Kıyamet günü "cahili" şairlerin sancağı, 
Îmr'ul-Kays'ın elinde olacak ve top yekûn onun öncülüğünde cehen¬ 

neme yürüyecekler." 
Şimdi bu iki yürüyüş kolunun durumunu resmetmeye çalışalım. 

Apaçıktır ki, birinci yürüyüş kolu, kendilerini cennete götüren, bu¬ 
na vesile olan liderlerini överek, ona dualar ederek gayet mutlu ve 

neşeli biçimde yürüyecektir. Diğer taraftan şerir liderleri izleyenler, 
kendilerini liderlerinin düşürdüğü sefil açmazın içinde bulacaklar 
ve tabiatıyla onlar hakkında tariflerin ötesinde bir öfkeye kapılacak¬ 

lardır. Bunlar liderlerine lanetler yağdırarak, kendilerini azabın kor¬ 
kunç ateşine iten bu melunlara beddualar ederek. Cehenneme doğ¬ 
ru yürümektedirler artık. 
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101 Biz onlara zulmetmedik, ancak onlar kendi nefislerine zulmetti¬ 

ler. Böylece Rabbinin emri geldiği zaman, Allah'ı bırakıp da taptıkları 

ilahları, onlara hiç bir şey sağlayamadı, 'helak ve kayıplarını' arttırmak¬ 

tan başka bir işe yaramadı. 

102 Onlar, zulüm işlemektelerken, -ülkeleri (veya kuşakları) yakala¬ 

dığı zaman- Rabbinin yakalayıvermesi işte böyledir. Gerçekten O'nun 

yakalayıvermesi pek acıklı, pek şiddetlidir. 

103 Ahiret azabından korkan için bunda kesin ayetler vardır.105 O, 

bütün insanların kendisinde toplanacağı bir gündür ve o, gözlemlenebi- 
len bir gündür. 

104 Biz onu sayılı bir sürenin (ecelin) dışında ertelemeyiz. 
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î 05 (Kıyametin) Geleceği günde, O'nun izni olmaksızın, hiv kimse 

söz söyleyemez.106 Artık onlardan kimi 'bedbaht ve mutsuz', (kimi de* 

mutlu ve bahtiyardır. 

106 Mutsuz olanlar ateştedirler, onlar için orda (kahırla ve acıyla) ne¬ 

fes alıp vermeler vardır. 

107 Onlar, Rabbinin dilemesi dışında gökler ve yer sürüp gittikçe,107 

orada temellil kalacaklardır. Çünkü Rabbin, gerçekten dilediğini yapan¬ 

dır.108 

AÇIKLAMA 

KS. Yani, "bu tarihi olaylarda, Peygamberler tarafından haber ve¬ 

rilip uyarılmış olan ahiret azabının kaçınılmazlığı üzerine derin de 

rin düşünenlere açık seçik görünecek bir ayet vardır. İnsan bu aza¬ 

bın ne kadar korkunç olduğunu rahatça düşünebilir. Bu tasavvur 

onu öyle bir korkuya iter ki, Sırat-ı Müstakim üzere olur." 

Şimdi meseleyi düşünelim: Bu tarihi olaylar ahiret ve ahiret azabı 

hakkında nasıl birer ayet olabiliyorlar? Yalnızca bir olaylar kolleksi- 

yonu olarak değil de, üretken mantıki sonuçlara varmanın vasıtaları 

olarak tarihe bakıp onun üzerinde derin ve eleştirel araştırmalar ya¬ 

pan bir kimse, topluluk ve ulusların yükseliş ve çöküşlerinde düzen¬ 

li bir ardışıklık (tevali) bulacaktır. Dahası bu kimse bu yükseliş ve 

çöküşlerin olağanüstü bir biçimde işleyen manevi yasalara göre vu¬ 

ku bulduğunu da anlayacaktır. Görecektir ki, Allah Zül Celal, belli 

bir asgari standardın üzerindeki manevi (ahlaki) sınırlan gözeten 

toplumları yükseltmiş, bu standardın altına düşenlerin seviyesini 

düşürmüştür. İkincilere yollannı belki değiştirirler diye mühlet ver¬ 

miş, fakat buna rağmen sapık yollanna devam etmişler ve tüm bir 

helaki gerektirecek denli aşağı derecelere düşmüşlerse, diğerlerine 

ders olsun diye onlan yok etmiştir. Düzenli safhalar halinde oluşan 

bu hadiseler, ödül ve cezanın ilahi yasanın sürekli bir parçası oldu¬ 

ğu konusunda hiçbir kuşkuya mahal bırakmamaktadır. 

Farklı topluluklara uygulanmış cezalan daha yakından incele¬ 

mek şunu açıkça gösterecektir ki, bu cezalar her ne kadar belli bir öl¬ 

çüde adaletin gereği olarak infaz edilmiş idiyse de, adaletin tam an¬ 

lamıyla icra edilebilmesi için hala birşey eksik kalmış görünüyordu, 

zira suçlular yalnızca bizzat işlediklerinin ceremesini çekmişlerdi. 

Peki kendilerinden sonraki haleflerine bıraktıklan kötü örneğin kar- 
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şılığı ne olacaktı? Tarih araştırmalarının açıkça gösterdiği şey, "mıl- 
cazat kanununun, hükmünü ve adaletin gereğini yerine getirmek 
zorunda olduğudur. Ekiyle olmalı ki, topluluklar, kendilerinden son¬ 
raki izleyicilerine bıraktıkları kötülük mirası yüzünden cezatandın- 
labilsinler. Akl-ı selim ve adalet, bu dünyadaki hayatların sözkonü¬ 

sü "mücazat kanununu tam anlamıyla uygulamak üzere bütünüy¬ 
le tekerrürünü gerektirmektedir. Dolayısıyla Kadir-i Mutlak, tüm 
toplumlan bu amaçla var edecek ve onlan neye layıksalar onunla 
ödüllendirecek/cezalandıracaktır. (Bkz. Yunus, an: 10, Araf, an: 

30) 

106. Bu, şefaatçılannın (aracılarının) kendilerini O günün azabın¬ 

dan koruyacaklarına inanan akılsızlara bir uyandır. Bu kimseler, 
şefaatçılanmız bizi kurtanr, onlar kendi günahkar izleyicilerini ba¬ 
ğışlatmak üzere Allah tan izin koparabileceklerine göre bizi azaptan 
korurlar zannıyla kötü ameller işlemekten sakınmaları için uyanl- 
maktadırlar böylece. Bu uyannın nedeni onlann, ne pahasına olur¬ 
sa olsun Allah'ın üzmek istemeyeceği sevgili gözdelerine inanıp gü¬ 
venmeleri, onları başlı başına bir güvence saymalandır. Herhangi 
bir etki uyandırmak için değil, tamamen hakikati ifade etmek üzere, 
kendilerine O nun izni olmaksızın şu gözdelerin herhangi bir dahli 

olamayacağı söylenmektedir. Hiçbir veli, hiçbir melek, gücü ya da et¬ 
kisi ne kadar yüksek olursa olsun. Onun izni olmaksızın o yüce 
mahkemede tek kelime edemez. Bu yüzden Allah tan gaynsma bel 
bağlayıp bu tür şefaatçılar (yahut aracılar) edinerek, onlann kendi¬ 

lerini ahiret gününün azabından koruyacaklan umuduyla bu dün¬ 
yada rahat rahat günah işleyenler, ne kadar akılsızca davrandıklan- 

nı anlayacaklan için nihayette hayal kırıklığına uğrayacaklardır. 

107.105 ve 106. ayetlerde geçen "gökler ve yer devam ettiği sürece" 

ifadesi, sözkonusu kimselerin uğrayacaktan azabın sürekliliğini be¬ 
lirtmek veya ahirette yeni bir yeryüzünün, yeni göklerin yaratılara- 
ğma işaret etmek için zikredilmektedir. Yer ve gökler iki sebepten do¬ 

layı varolmaya devam edemez: Birincisi, Kur an a göre gökler ve ye¬ 
rin kıyamet gününde değiştirileceği gerçeğidir; İkincisiyse bu ayet¬ 
lerde zikredilen olaylar ahirette meydana gelecektir. 

108. Bu ifade, onlan ebedi azaptan kurtaracak hiçbir gücün bu¬ 

lunmadığım vurgulamak için zikredilmiştir. Kuşkusuz Allah dilediği 
kimseyi affeder, aynca istediği kimsenin azap süresini de değiştire¬ 
bilir; zira bu yasatan kendisi için koymuştur ve O nun yasası üzerin¬ 
de, O nun gücünü sınırlayacak herhangi bir yasa mevcut değildir. 
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4İVİ 

10ö Mutlu olanlar da, artık onlar cennettedirler. Rabbinin dilemesi 
dışında gökler ve yer sürüp gittikçe, orda temelli kalacaklardır.109 (Bu) 
kesintisi olmayan bir ihsandır. 

109 Artık onların tapmakta oldukları şeyler konusunda, sakın kuş¬ 
kuda olma. Daha önceleri, ataları nasıl tapıyor idiyseler, bunlar da ancak 
böyle tapıyorlar.110 Kuşkusuz biz, onların paylarını eksiltmeksizin on¬ 

lara ödeyecek olanlarız. 

AÇIKLAMA 

109. Yani, "Onlar ne Cennete sevkedilecekler ne de orada kalabile 
çeklerdir. Bunu sağlayacak ve Allah ı bu tür şeylere mecbur edecek 
istisnai yasalar kesinlikle sözkonusu değildir. Eğer Cennette kala¬ 
caklarsa bu ancak Allah'ın lutfuyla mümkün olabilir. Onlar hakkın- 
daki herhangi bir değişikliği eğer dilerse, gerçekleştirmeye tam anla¬ 
mıyla O kadirdir. 

110. Bu ifade Rasulullah'ın (s.a) onların ilahları hakkında herhangi 
bir şüpheye sahip olduğu anlamına gelmemektedir. Her ne kadar 
kelimeler RasuluUah'a (s.a) izafe ediliyorsa da, aslında ifade herkesi 

içine almaktadır. Yani ifadenin taşıdığı anlam şudur: "Aklı başında 
olan hiç kimse kuşku duymaz ki, ilahlara ibadet eden insanlar; onla¬ 
rın mucizevi güçlerine inandırılmalıdırlar; aksi taktirde ne onlara 
ibadet eder ne kurbanlar bağışlar ve ne de onlardan yardım isteğin¬ 
de bulunurlar.” Aslında onların ibadetleri, kurban ve dualara ne ger¬ 

çek bir deneye, ne gözleme ve ne de bir bilgiye dayanmakta, aksine 
yalnızca atalarının körü körüne taklidini temel almaktadırlar. Dala¬ 
letlerinin ispatı da taptıkları ilahların, kendilerini her zaman ve tü¬ 
müyle helak etmiş olan ilahi azap karşısında hiçbir şey yapamamış 
olmalarıdır. 
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110 Andolsun, Musa'ya kitabı verdik, onda anlaşmazlığa düşüldü.111 

Eğer Rabbinden bir söz geçmiş (verilmiş) olmasaydı, mutlaka aralarında 

hüküm verilmiş olacaktı.112 Gerçekten onlaT, bundan (Kur'an'dan) yana 

kuşku verici bir tereddüt içindedirler. 

111 Şüphesiz Rabbin, onlardan tümüne yapıp ettiklerinin karşılığı- 
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nı) onlara tastamam ödeyecektir. Çünkü O, yapıp ettiklerinden habeı dar 

olandır. 

1-12 Seninle birlikte tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dos¬ 

doğru davran. Ve azıtmayın. Çünkü O, yapmakta olduklarınızı gören¬ 

dir. 

113 Zulmedenlere eğilim göstermeyin, yoksa size ateş dokunur. Sizin 

Allah'tan başka velileriniz yoktur, sonra yardım da göremezsiniz. 

114 Gündüzün iki tarafında ve gecenin (gündüze) yakın saatlerinde 

namazı kıl.113 Şüphesiz iyilikler, kötülükleri giderir. Bu, öğüt alanlara 

bir Öğüttür.114 

115 Ve sabret. Gerçekten Allah, iyilik yapanların ecrini kaybet¬ 

mez. 

116 Sizden önceki kuşaklardan onlardan kurtardığımızdan pek azı 

dışında yeryüzünde bozgunculuğu önleyecek fazilet sahibi kişiler bu¬ 

lunmalı değil miydi? Zulmedenler ise, içinde bulundukları refahın peşi¬ 

ne düştüler. Onlar, suçlu-günahkârlardı. 

AÇIKLAMA 

111. Bu, şu demektin "Kur ana karşı farklı grupların aldıkları tavır¬ 
larda yeni hiçbir şey yoktur. Hz. Musa'ya (s.a) verilen kitaba karşı 
onlar da aynı tepkiyi göstermişlerdi. "Bu yüzden Ey Muhammedi öğ¬ 
retisinin tüm açık ve seçildiğine rağmen Kur an ı reddedişleri morali¬ 
ni bozmasın!" 

112. Bu ifade Rasulullah'ın {s.a) ve müminlerin morallerini, inkar¬ 
cıların Kur an a karşı takındıklan reddedici tavrın sonuçlarını sabır¬ 
la Diklesinler diye takviye etmektedir. Fakat bu sonuçların ne za¬ 

man gerçekleşeceğine Allah karar verecektir, zira her ne kadar in¬ 
sanlar acele ediyorsa da Allah hükmü icra etmede aceleci davran¬ 
maz. 

113. Bu ayet namazın üç vakitte yani sabah, akşam ve yatsı vakitle¬ 
rinde ikamesini ön görüyordu. Bu da gösterir ki, ayet namazın miraç 
esnasında beş vakit olarak emrolunmasından önce nazil olmuştur. 

(Açıklama için bkz. Isra. an: 95, Taha. an: 111, Rum. an: 124) 
114. Kötülüğü dünyadan kazımanın yoludur bu: "Salih ameller iş¬ 

leyin ve onlarla kötülüğü yenin. Faziletli olmanın en iyi yolu namazı 
ikame etmektir. Namaz size tekrar tekrar Allah ı hatırlatacak, haki¬ 
katin tebliğine karşı teşkil edilmiş, birleşik ve sistemli kötülük cep¬ 
hesine karşı başarıyla savaşmanız için gerekli nitelikleri size kazan¬ 

dıracaktır. Aynca size hayr ve ıslah sistemine işlerlik kazandırma 
gücü verecektir. (Bkz. Ankebut. an: 77-79) 
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117 Halkı, ıslah eden kimseler iken, senin Rabbin o ülkeleri zulm ile 
helak edecek değildi.115 

118 Eğer Rabbin dileseydi, insanların elbette tek bir ümmet kılardı. 

Oysa, onlar, anlaşmazlığı sürdürmektedirler: 

119 Rabbinin rahmet ettikleri dışında Onlan bunun için yarattı.116 

Böylecc Rabbinin (şu) sözü tamamlanıp gerçekleşmiştir: '‘Andolsun, ce¬ 

hennemi cinlerden ve insanlardan, onların tümünden dolduracağım." 

120 Sana peygamberlerin haberlerinden -kalbini kendisiyle sağlam¬ 

laştıracak- doğru haberler aktanyoruz. Bunda da sana hak ve mü'ıninlere 

bir öğüt ve uyan gelmiştir. 

121 İman etmeyenlere de ki: "Yapabileceğinizi yapın; kuşkusuz biz 

de yapacağız." 

122 Ve gözleyip durun; gerçekten biz de gözleyip durmaktayız." 

123Göklerin ve yerin gaybı Allah'ındır, bütün işler O'na döndürülür; 

öyleyse O’na kulluk edin ve O'na tevekkül edin. Senin Rabbin yapmakta 

oiduklannızdan habersiz değildir.117 
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AÇIKLAMA 

115 Bu ibarede. 25-99. ayetlerde sözü edilen toplumlann çöküşle¬ 
rindeki gerçek sebebe gayet öğretici bir tarzda işaret edilmektedir. 
Bu toplumlann tarihlerini gözler önüne seren Allah, yalnızca onların 

değil, daha önceki kavimlerin de çöküş sebebi olarak aynı şeyi göste¬ 

rir: 
Allah onlara lutfunu bağışlar da, onlar bunu kötüye kullanır ve 

ülkelerinde fesat çıkaracak denli refahlanyle sarhoş olurlar. Bu şe¬ 
kilde maşeri vicdanları da öylesine fesada uğrar ki, içlerinde kötü¬ 
lükten menedecek hiç kimse kalmaz. Belki birkaç doğru insan kal¬ 
mış olsa da sesleri çok zayıftır ve onları kötülükten alıkoyamaz. Bu¬ 
nun sonucu olarak kötülük öylesine şedid bir hal alır ki, artık azabın 
gelmemesi için hiçbir sebep kalmamıştır. Yoksa Allah kullarına düş¬ 
manlık beslemez; salih ameller işleyip duruyorlarken sebepsiz yere 

zulmetmez onlara. 
Bunlar üç şeyi vurgulamak için zikredilmektedir. 

a) İnsanları kötülükten sakındıracak, iyiliği tavsiye edecek birta¬ 
kım kimselerin bulunması gerekmektedir. Zira Allah yalnızca iyiliğe 
razıdır, kötülüğü ise ancak iyiliğin egemen olduğu veya belli bir po¬ 
tansiyele sahip olduğu sürece müsamaha eder. Fakat, içinde hiç iyi 
insan kalmadığı, yalnızca mücrimlerin yaşadığı veyahut iyilerin bu¬ 

lunduğu, fakat etkinliklerinin son derece az olduğu, hiç kimsenin 

bunlara kulak vermediği, kısaca manevi çöküntüye doğru atbaşı gi¬ 
den bir topluluk o kaçınılmaz akıbeti, yani Allah'ın azabını çağırmış 

demektir. 
b) Kendileri salih ameller işlemeye çalışan birkaç kişi dışında her¬ 

kese ve herşeye müsamaha eden bir toplum kendi fermanını imzala¬ 
mış ve helakini davet etmiş demektir. 

c) Bu pasajdan anlaşıldığına göre bir toplumun kaderi, o toplum 
içindeki salihlerin etkinliğine bağlıdır. Eğer bir topluluk içinde kötü¬ 
lüğü ve batılı defedip hakkı ve adaleti tesis etmeye gücü yetecek sayı¬ 
da salih kişi bulunuyorsa genel azap, bir ıslah fırsatı tanımak için o 
topluluktan kaldırılır. Diğer taraftan eğer salih kişiler böyle bir ıslah 
girişimi için yeterli sayıda değilseler, topluluk onlara müsamaha et¬ 
miyor ve ıslah girişimlerine izin vermiyorsa o zaman topluluk kendi 
helakini hazırlamış demektir. Çünkü arük değersiz bir topluluk ol¬ 
duğunu bizzat kanıtlamıştır ve varolması için hiçbir haklı sebebi 

kalmamıştır. (Daha fazla açıklama için bkz. Zariyat. an: 34). 
116. Bu ifade, önceki ayette geçen inkarcı toplumlann yok edilmesi 

kuralının takdire aykın olduğu itirazına bir cevap teşkil etmektedir. 
İtiraz şudur: Niye bu topluluklar içlerinde yeterli sayıda salih kimse 

yok diye cezalandinisinlar? Niye Allah o toplum için yeterli sayıda 
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salih insan yaratmıyor? Allah bu itirazı şu şekilde cevaplandırmak¬ 
tadır: Allah, insanoğlunu, nebatı ve hayvanı hayatta olduğu gibi sa¬ 
bit bir döngüyle sınırlamak istemez. Eğer istemiş olsaydı, insanoğlu¬ 
nu imana çağırmak için kitaplar ve peygamberler göndermesine ge¬ 
rek kalmazdı. Bu durumda herkes mümin ve müslüman doğar, ne 
bir kafir, ne bir asi kalırdı. Fakat Allah istediği yolu seçip izlesin diye 
insanoğluna seçme özgürlüğü tanımayı murad etmiştir. 

Onun iki yolu da. hem Cennet hem Cehennem yolunu da açık bı¬ 
rakmasının ve her bireye, her topluma bu iki yoldan birini seçme ve 
izleme fırsatı tanımasının nedeni budur. Bu seçimi tam bir özgürlük 
içinde yapacak ve seçtiği yolda sarfettiği sa y ve gayretin karşılığım 
bulacaktır. Allah'ın koyduğu bu çerçeve, meselenin irade özgürlüğü 
iman/küfür tercihi üstünde temellendiğini açıkça göstermektedir. 
İşte bu yüzden Allah, illa da sapık yollarda yürüyeceğim diyen bir 
toplumu hidayete zorlamaz. Yani Allah'ın koyduğu şema böyle bir 
toplumun tasan ve uygulamalanna müdahale etmez. Eğer toplum 
potasında mücrim, zalim ve fasık bir halk oluşturmaya karar vermiş 
ve düzenlemelerini bu karara göre gerçekleştiriyorsa Allah doğum¬ 
lardan, o toplum için gerekli bir "salih kimseler tahsisaü" ayırmaz. 
Her toplum kendini iyi ve kötü insanlardan teşekkül ettirmede öz¬ 
gürdür. Ve eğer bir toplum, topluca sapık yolu izlemeye karar ver¬ 
miş, bünyesinde de hakikati yükseltmek isteyecek salih kimselerin 
yetişmesi için daracık bir gölge bırakmışsa Allah o toplumu illa da 
hak yolu takip edeceksin diye zorlamaz, istediği yolu, sonuçlanna 
katlanmak şartıyla istediği gibi seçip istediği şekilde izlemesini ister. 
Buna karşılık Allah, uğrunda yeterli sayıda hakikat davetçisi yetişen 
ve kollektif sistemi İçinde bunların ıslah ve tezkiye gayretlerine im¬ 
kan tanıyan toplumlardan rahmetini esirgemez. (Daha fazla açıkla¬ 
ma için, bkz. En am, an: 24) 

117. Surenin sonunda Allah küfrün savunucularını uyarmakta ve 

müminleri yüreklendirmektedir "Allah İslam ile küfr arasındaki ça¬ 
tışmada her iki grubu da yakından izlemektedir. Kadir i Mutlak, 
kendi mülkünde ne olup bittiğinin tamamen farkındadır. O herşeyi 
tam bir hikmetle izlemekte ve murakabe etmektedir. Islah çalışma¬ 
larında bulunanları keremiyle ödüllendirecek, say ve gayretlerini 
asla zayi etmeyecektir. Ve her ne kadar fesad çıkaranlara, müsama¬ 
ha ediyor, onlara mühlet veriyorsa da, onlan mutlaka muaheze ede¬ 
cek, yargılayacaktır. Çünkü onlar hakikat erlerine zalimce eziyet 
ediyorlar, yeryüzünde fesat çıkarıyorlar ve ıslah çabası içinde olan¬ 
ların önüne ellerinden gelen engeli koyuyorlar. Tüm bunları Allah bi¬ 
liyor; günahkarlar yaptıklarının bedelini mutlaka ödeyecekler, ger¬ 
çek müminlerse eninde sonunda felaha ulaşacaklardır." 

HUD SURESİNİN SONU 
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• 

YUSUF SURESÎ 

GÎRİŞ 

Ne zaman ve Niçin Nazil oldu? 

İçinde sözkonusu edilen olaylar gösteriyor ki, bu sure Rasulul- 
lah'ın (s.a) Mekke deki son dönemi esnasında, yani Kureyş'in kendi¬ 
sini öldürme, sürme, veya hapsetme planlan tasarladığı sırada nazil 

olmuştur. O dönemde bir takım kafirler (muhtemelen tahrikçi Yahu- 
diler) bir soru atmışlardı ortaya: "lsrailoğullan niçin Mısır a gitti?" 
Bu sorunun ortaya atılma nedeni, Yahudilerin bu hikayeden haber¬ 

dar olmamalan, geleneklerinde böyle bir rivayetten sözedilmiyor ol¬ 
ması ve Rasulullahın da (s.a) daha önce bu hikayeden ima yollu da 
olsa V iç sözetmemiş olmasıydı. Dolayısıyla bu soruya tatmin edici 

bir cevap veremeyeceğini yahut kaçamak karşılıklar vereceğini ve 
ardından cevabı bir takım Yahudilerden soruşturacağını ummuş¬ 
lardı. Böylece güya tüm foyası meydana çıkmış olacaktı. Fakat tüm 

umutlannın aksine işler tersine döndü ve Allah Hz. Yusuf un (a.s) 
tüm kıssasını elçisine vahyetti ve o da kıssayı oracıkta irşad etti. Bu 
durum Kureyş i müthiş biçimde şaşırtmıştı, çünkü yalnız kafaların¬ 

daki şemalar alt üst olmakla kalmıyor, aym zamanda şu uyarıya ma¬ 
ruz kalıyorlardı: "Eğer sizler de bu Rasule, Yusuf a kardeşlerinin 
davrandığı gibi davranırsanız, sonunuz onlarınki gibi olur." 

Vahyediliş Amacı: 

Yukanda söylenenlerden bu surenin iki amaç için vahyedildiği or¬ 
taya çıkıyor: 
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Birinci amaç: Hz. Muhammed'in (s.a) risaletine delil getirmekti. 
Üstelik bu delil bizzat muhalifleri tarafından istenmekteydi. Ve böy- 
lece onun bilgisinin kulaktan dolma değil, vahiyle edenilmiş bilgi ol¬ 

duğu ortaya konmuş olacaktı. Zaten bu durum giriş ayetlerinde 
açıkça zikredilmekte ve sonuç bölümünde de yeterince açıklanmak- 
tadır. 

İkinci amaç, surenin muhtevasını Kureyş'in durumuna uygula¬ 
mak ve Rasulullah'la (s.a) aralarındaki savaşı eninde sonunda kay¬ 
bedecekleri konusunda onlan uyarmaktı. Çünkü onlar da tıpkı kar¬ 
deşlerinin Hz. Yusuf a (a.s) yaptıkları gibi kardeşleri Rasulullah'a 
(s.a) eziyet ediyorlardı. Böylece Kureyş'e dolaylı yoldan işledikleri kö¬ 
tü fiillerinin, tıpkı, Hz. Yusuf (a.s) meselesinde kardeşlerinin -onu 

kuyuya attıktan sonra bile- başarısızlığa uğraması gibi hüsranla so¬ 
nuçlanacağı anlatılmış oluyordu. Bu böyledir; çünkü Allah'ın irade¬ 
sinin önüne geçecek hiçbir güç yoktur. Nitekim tıpkı Hz. Yusuf un 

(a. s) önünde kardeşlerinin boyun bükmesi gibi onlar da bir gün he¬ 
lak etmeye çalışüklan kardeşlerinden af dileyeceklerdir. Bu 7. ayette 
apaçık belirtilmiştir.- "Andolsun Yusuf ve kardeşlerinin kıssasında 
Kureyş arasından soranlar için ayetler vardır.” 

Bu kıssayı mevcut çatışmaya uygulamak suretiyle Kur an, daha 
sonraki on yıl içinde cereyan edecek olaylan da açık seçik haber ver¬ 

miş oluyordu. Bu surenin nüzulundan henüz iki yıl geçmişti ki, Ku¬ 
reyş Hz. Yusuf un kardeşleri gibi Rasulullah’ı (s.a) öldürmeye azmet¬ 
ti ve bunun üzerine Rasulullah (s.a) yine Hz. Yusufun (a.s) Mısır a 
gidip orada bir güç kazanması gibi, Mekke'den Medine'ye göç etmek 
zorunda kaldı ve benzer bir güç kazandı. Yine, sonuçta Kureyş, tıpkı 
kardeşlerinin Hz. Yusufun (a.s) huzurunda boyun bükmeleri gibi 

Rasulullah'ın (s.a) önünde boyunlannı bükmüşlerdi.Kardeşleri Yu- 
sufa: "Bize lütfet zira, Allah bağışta bulunanlan cömertçe ödüllendi¬ 
rir'' (ayet, 88) dediklerinde Hz. Yusuf (a.s), onlan bağışlamış -ve her 

ne kadar onlardan intikam alabilecek güçteyse de - onlara şöyle de¬ 
mişti: "... Bugün sizin için bir yargılama yoktur. Sizi Allah affetsin. O 

merhametlilerin en merhametlisidir." (Ayet, 92). Aynı olay Mek¬ 

ke’nin fethinden sonra Hz. Muhammed (s.a) ile onun huzurunda bi¬ 
çare duran Kureyş arasmda cereyan etmişti. Rasulullah (s.a) da inti¬ 
kam almak için gerekli güce sahipken bunu yapmadı onlara: "Size 

şimdi ne yapacağımı sanıyorsunuz?'' diye sordu. Onlar da: " Sen ke¬ 
rim bir kardeşsin, kerim bir kardeşin oğlusun" deyince onlan şu söz¬ 
lerle bağışladı: "İstirhamınıza Yusufun, kardeşlerine verdiği karşılı¬ 

ğın aynısını veriyorum. Bugün sizin için bir yargılama yoktur, bağış¬ 
landınız". 
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Konusu ve Konuyu Ele Alış Biçimi: 
Dahası, Kur'an-ı Kerim bu kıssayı yalnızca bir anlatı olarak sun¬ 

makla kalmayıp, onu aşağıdaki şekillerde bir tebliğ aracı olarak da 
kullanmıştır. 

Anlattıkları boyunca Kur an, İbrahim, lshak, Yakub ve Yusufun 
(a.s) inandığı dinin Hz. Muhammedinkiyle (s.a) aynı olduğunu ve 
hepsinin çağırdığı mesajın Hz. Muhammed inkiyle (s.a) ajoıı mesaj 
olduğunu açıklığa kavuşturmuştur. 

Sonra, Hz. Yakub ve Hz. Yusuf (a.s) karakterleri, Yusufun kar¬ 
deşleri, ticaret kervanındakiler, devlet ricali, Mısır azizi, onun zevce¬ 
si, Mısır ın "sosyetik bayanlarıyla çelişmekte idi. Bu durum okuyu¬ 

cunun önüne kendiliğinden şu meseleyi getirmektedir: "Allah a iba¬ 
dete ve ahiret hesabına dayalı İslam'ın şekillendirdiği ilk karakter¬ 
lerle; dünyaya tapmaya, Allah ı ve ahireti hiçe saymaya dayalı küf¬ 
rün ve "cehalet1‘in şekillendirdiği ikinci karakterleri karşılaştırın ve 

hangisini tercih edeceğinize kendiniz karar verin." 
Kur an bu kıssayı bir başka gerçeği daha gündeme getirmek için 

kullanmaktadır: Allah ne dilerse o olur; insan hiçbir karşı-planla 

O nun stratejisini (mekr) altedemez, olmasını engelleyecek yahut 
oluşumunu değiştirecek herhangi bir önlem alamaz. Aksine, hep 
olan odur ki, insan kendi amacı için devreye soktuğu ve kendi ama¬ 
cına hizmet edeceğine inandığı bir çok vasıtanın sonunda kendi 
amacı aleyhine işlediğini, ilahi amaca hizmet ettiğini anlayıverir. Hz. 
Yusufun kardeşleri onu kuyuya attıkları zaman, alınabilecek en 
köklü tedbiri aldıklarım düşünüyorlardı. Oysa aslında Hz. Yusuf u 
(a.s) Mısır'a yönetici yapacak olan ilahi planın yolunu döşemekteydi¬ 
ler ve sonunda onun huzurunda boyun bükeceklerdi. Aynı şekilde 

Aziz'in kansı da intikam almak düşüncesiyle Hz. Yusufu (a.s) zinda¬ 
na göndermişti, fakat aslında ona Mısır ın yöneticisi olma fırsatını 
sağlamış olmaktaydı ve sonunda kendi apaçık günahım itiraf etme¬ 
nin utancını yaşayacaktı. 

Ve bunlar Allah'ın yüceltmek istediği kimseyi düşürmek için, tüm 
Jünyanın birleşse de başarılı olamayacağını ispatlayan münfvıd 

örnekler değildir. Yine, Hz. Yusufu (a.s) "halletmek" için kardeşle i- 
nin başvurduğu "güvenilir ve etkili" vasıtalar Alah tarafından Hz. 
Yusufun(a.s) başansı, kardeşlerininse zillete düşmesi yolunda kul¬ 
lanılmışlardı. Buna karşılık eğer Alah birinin düşmesini dilemişse 

ne kadar etkili olursa olsun hiçbir vasıta bu dileğe karşı duramaz, 
hatta onun düşüş ve çöküşüne, bu vasıtalan kullananlann zelil olu¬ 
şuna katkıda bulunurlar. 

ötesi, bu kıssada Alah yolunu izlemek isteyenler için de çeşitli 
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dersler İhtiva etmektedir. Kıssanın öğrettiği ilk ders, ilahi yasanın 
çizdiği sınırlar içinde kalan bir kimsenin amaç, hedef ve vasıtalarıyla 
başarılı olması ya da olmamasının tümüyle Allah'a kalmış bir şey ol¬ 

duğudur. Dolayısıyla temiz amaçlan öngörmüş, meşru vasıtalara 

başvurmuş fakat başanlı olamamış bir kimse en azından rezalet ve 
zilletten korunmuş olacaktır. Oysa aşağılık bir amacı öngörmüş ve 

amaca ulaşmak için de gayri meşru vasıtalara başvurmuş bir kimse 
yalnızca ahirette rezil rüsvay olmakla kalmayacak aynı zamanda bu 
dünyada da rezil ve zelil olmanın riskini göze alacaktır. 

Kıssa nın öğrettiği ikinci ders şudur. Hakikat ve adalet adma gay¬ 
ret gösterenler, Allah a güvenenler ve tüm işlerinde O nu vekil bilen¬ 

ler, O ndan yardım ve teselli alırlar. Bu kendilerine, düşmanlan kar¬ 
şısında cesaret ve güven sağlar, güçlü düşmanlann korkunç vasıta- 
lanyla burun buruna geldikleri zaman moralleri bozulmaz. Görevle¬ 
rini korukuszca yerine getirirler, ve sonucu Allah'a havale ederler. 

Fakat bu kıssanın öğrettiği en büyük ders, bir müminin gerçek ls- 
lami niteliklerle bezenmesi ve hikmetle donanması halinde, sırf bu 
niteliklerin gücüyle tüm bir beldeyi fethedebileceğidir. Hz. Yusuf 

(a.s), bunun şahika bir örneğini teşkil edecek şekilde saf ve yüksek 
karakterli bir kimsenin en olumsuz şartlar altında bile başarılı olabi¬ 
leceğini bizzat göstremiştir. Hz. Yusuf (a.s) Mısır'a gittiği zaman, sa¬ 

dece onyedi yaşında bir delikanlıydı, yalnız ve garibti; aynca hiç bir 
tedariki yoktu. Olmadığı gibi burada bir köle olarak satılmıştı. -Ve 
aynca bu dönemdeki kölelerin içinde bulunduğu korkunç şartlan 
her tarih öğrencisi bilir- Dahası sonra bir iftiraya uğrayıp süresiz 
zindana atılmıştı. Fakat bu zorlu dönemi boyunca bir kez olsun, so¬ 
nunda kendisini ülkenin en üst düzey yetkilisi yapacak olan ahlaki 

ve imani niteliklerinden asla vazgeçmedi. 

Tarihi ve Coğrafi Arka-plan 

Şu tarihi ve coğrafi ayrıntılar kıssayı anlamamıza yardım edecek¬ 
tir. Hz. Yusuf (a.s), Hz. Yakub'un (a.s) oğlu Hz. ishak'ın (a.s) torunu, 
Hz. İbrahim'in (a.s) de büyük torunudur. Kitab-ı Mukaddes e göre 
(Kur an da zikredilenler de bu rivayeti teyid eder) Hz. Yakub'un (a.s) 
dört hanımından olma oniki oğlu vardı. Hz. Yusuf (as) ve küçük kar¬ 
deşi Bünyamin bir karısından, kalan on oğlu da diğer hanımların¬ 

dan olmaydı. Hz. Yakub (a.s), babası Hz. ishak'ın, ondan evvel de Hz. 
İbrahmi‘in (a.s) yaşadığı ve "Shechem" denen yerde kendine bir arazi 

parçası edindiği Hebron (yani Filistin) de yerleşmişti. 
Kitab-ı Mukaddes araştırmacılarına göre Yusuf (a.s) yaklaşık M. 

ö. 1906'da doğmuştu ve kendisi ile ilgili kıssanın başlangıcı M.ö. 
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HARİTA - VIII 

Yusuf (a.s)un kıssası ile ilgili harita. 
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1890 dolaylarında vuku bulmuştu. Yani rüyayı gördüğünde ve ku¬ 
yuya atıldığında onyedi yaşındaydı. Kitab-ı Mukaddes ve Talmud'a 
dayalı rivayetlere göre Kuyu Shechem‘in kuzeyindeki Dothan yakı¬ 

nındaydı ve onu kuyudan çıkaran kervan (öte Ürdün'deki) Gile- 
ad tan gelip Mısır a gitmekteydi. 

Mısır'ı yöneten 15. hanedan tarihte Hyksos kralları olarak bilinir. 

Hyksoslar Arap irfandandı ve 2000 yıllarında Suriye-Filistin den gö- 
çedip Mısır'a gelmişler ve ülkeyi ele geçirmişlerdi. 

Arap tarihçileri ve Kıır'an yorumcuları onlara Amalik adım ver¬ 
mişlerdir ve bu, Mısır bilimciler (egyptologist) tarafından yapılan ya¬ 
kın tarihli araştırmalarla da teyid edilmiştir. Hyksoslar ülkede hü¬ 
küm süren iç kargaşayı fırsat bilip kendi krallıklarını kurmuş istila¬ 

cılardı. Hz. Yusufun (a.s) iktidara gelişi ve ardından îsrailoğulla- 
n nın Mısır’ın en münbit bölgesine yerleşmeleri konusunda hiçbir 
zanna mahal olmayışının nedeni budur; elde ettikleri güç ve etkinlik, 
onların Mısır'ı istila eden yabancılarla aynı ırktan oluşuyla ilgiliy¬ 
di. 

Hyksoslar M. ö. 15. yy.ın sonuna dek Mısır da hüküm sürdü ve 
uygulamada tüm güçler îsrailoğuİlan nın elinde kaldı. Kur an bu 
olaya Maide suresi nin 20. ayetinde atıfta bulunur: ' Allah içinizden 
peygamberler çıkardı ve sizi yöneticiler eyledi". Sonra bu hanedanı 

alaşağı eden büyük bir ulusalcı ayaklanma böşgösterdi ve yaklaşık 
250.000 Amaliki ülkeden sürüldü. Bunun sonucu olarak oldukça 
mutaassıp bir kipti hanedanı iktidan ele geçirdi ve Amalikîlilerle ilgi¬ 
li herşeyi kötünden kazıdı. Daha sonra da Hz. Musa'nın (a.s) kıssa¬ 

sında zikredilen îsrailoğullan na toplu zulüm hadisesi başladı. 
Ayrıca Mısır tarihinden "Hyksos kralları nın Mısır'ın geleneksel 

tanrılarını kabul etmediğini ve bu yüzden de dinlerini Mısır'da yay¬ 
mak için Suriye'den kendi ilahlarını ithal ettiklerini öğreniyoruz. 
Kuranın Hz. Yusufun çağdaşı olan kralı Firavun diye anmasının 
nedeni budur. Zira bu ünvan Mısır'ın kendi özgün dinleriyle bağlan¬ 
tılı bir ünvandı ve Hyksoslarda bu dine inanmıyorlardı. Fakat Kitab-ı 

Mukaddes bu krala yanlış bir tesmiye ile Firavun1 demektedir, öyle 
görünüyor ki, Kitab-ı Mukaddes yazarları tüm Mısır krallarının “Fi¬ 
ravun" olduklarım sanmaktaydılar. 

Karşılaştırmalı Kitab-ı Mukaddes ve Mısır tarihi üzerine çalışan 

modem araştırmacılar Hyksos kralı Apophis'in, Hz. Yusufun (a.s) 
çağdaşı olan kral olduğu görüşünü paylaşmaktadırlar. 

O devirde Memphis Mısır'ın başkentiydi. Bu kente ait kalıntılara 
Kahire nin güneyinde 14 mil mesafedeki Nil kıyısında rastlanmada¬ 
dır. Hz. Yusuf (a.s) buraya getirildiğinde 17-18 yaşlarındaydı. 
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Aziz in yanında iki-üç yıl, zindandaysa sekiz-dokuz yıl kaldı; Mı¬ 
sır'a yönetici olduğunda otuz yaşındaydı ve iktidarda seksen yıl tek- 
başına kaldı. İktidarının dokuzuncu ve onuncu yılında babası Ya- 
kub'a (a.s) kendisi ve tüm aile fertlerinin Filistin'den Mısır'a gelmele¬ 
ri için haber yolladı. Kitab-ı Mukaddes e göre onlan Hz. Musa'nın 
(a.s) yaşadığı Goshen bölgesine yerleştirmiştir. Yine Kitab-ı Mukad¬ 
dese göre Hz. Yusuf(a.s) ölmeden önce akrabalarından şu yemini al¬ 
mıştı: "Bu ülkeden atalarınızın ülkesine döndüğünüzde kemikleri¬ 
mi alıp beraberinizde götüreceksiniz." Sonra öldü, öldüğünde yüz 
on yaşındaydı. Akrabaları da kendisini mumyaladılar. 

Her ne kadar Kuranda anlatılan Yusuf kıssası Kitab-ı Mukaddes 
ve Talmud'la ayrıntılara indikçe farklılaşıyorsa da, üçü de temel öğe¬ 

lerde ittifak halindedirler. Biz de bu farklılıkları gerektiği yer ve za¬ 

manda açıklayıcı notlarımızla izaha çalışacağız. 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Elif, Lâm, Râ. Bunlar, apaçık Kitab'm ayetleridir. 
2 Gerçekten bi2, Arapça bir Kur'an 1 olarak indirdik. Ona akıl erdirir¬ 

siniz 2 diye. 

3 Biz bu Kur'an'ı sana vah yetmem izle, en güzel kıssaları gerçek bir 

haber (kıssa) olarak sana aktarmaktayız, oysa sen, daha önce bundan ha¬ 
beri olmayanlardandın.3 

4 Hani Yusuf babasına: "Babacığım, gerçekten ben (rüyamda) onbir 
yıldız, güneşi ve ayı gördüm; onları bana secde etmektelerken gördüm" 
demişti. 

5 (Babası) Demişti ki: "Oğlum, rüyanı kardeşlerine anlatma, yoksa 

onlar sana bir tuzak düzenlerler.4 Çünkü şeytan, insan için apaçık bir 
düşmandır." 

AÇIKLAMA 

1. Arapça ” ” (okumak) kelimesi ” " fiilinin masdar şeklidir. 
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Arapçada bir fiilin masdar şekli bir şeyin ya da şahsın ismi olarak 
kullanılırsa, o fiile ait en mükemmel nitelik ve anlamların o şeye (ya 
da şahsa) hamledildiğine delalet eder. Bu kitab da "Kur an'' olarak 

isimlendirilmiştir, böylece kelime delalet ettiği Kitab a ilişkin çok ve 
tekrar tekrar okunduğu anlamını verir. 

2. Bu. Kitabın yalnızca Araplara indirildiği anlamına gelmez. An¬ 

latmak istediği sadece şudur: "Ey Arap topluluğu. Kur an ın mü¬ 
kemmelliğini anlamalısınız, bu mükemmellik onun ilahi vahiy oldu¬ 
ğunun apaçık delilidir; sizin dilinizle indirildi ve artık anlamadığını¬ 
za, yabancı bir dille indirildiğine dair hiçbir mazeret ileri süremezsi¬ 
niz." 

Bazı kimseler yanlış bir şekilde bu ayete, kitabın Arap olmayanla¬ 

ra değil yalnızca Arap çölüne indirildiği yolunda bir anlam verirler. 
Dolayısıyla Kuranın tüm insanlığa bir Hidayet (klavuz) olarak gön¬ 
derilmediğini ileri sürerler. Fakat bu, Kur an ı gerçek anlamıyla kav- 

ramayanlann temelsiz bir iddiasıdır ancak. Gayet açıktır ki, bir ki¬ 
tap evrensel bir kılavuz olması durumunda bile belli bir dilin kelime¬ 
lerini kullanmak durumundadır. Böyle olmalı ki, o dili konuşan in¬ 

sanlar kitabın öğretilerini anlayabilsinler ve mesajı diğer insanlara 
iletebilsinler. Bir harekete dair mesajın evrensel ölçüde yaygınlaş¬ 
masının tek doğal biçimi budur. 

3. Bu ayet dolaylı biçimde Mekke kafirlerine seslenmekte ve Ra- 
sul'ün Mısır'da Israiloğullan'nın yerleşmesine dair bir kıssa hakkın¬ 
da hiçbir şey bilmediğini, ancak bunun hakkında Allah tan gelen va¬ 
hiyle haberdar olduğunu vurgulamaktadır. Böyle bir görüş kaçınıl¬ 
mazdı zira, bu surenin önsözünde de zikredildiği gibi, kafirler bu me¬ 
seleyi aniden ortaya atarak, Hazreti Muhammed i (s.a) imtihandan 
geçirmek ve (güya) "gerçek yüzünü teşhir etmek" istiyorlardı. Bu giri¬ 

şim bu ayetlerle karşılandı: "Ey Muhammed, onlara de ki, bundan 
önce Israiloğullan'nın Mısır'a yerleşmesi hakkında hiç bir maluma¬ 
tınız yoktu ve şimdi bu olayla ilgili bizden indirilmiş vahyi bir bilgi 
karşısındasınız." 

4. Rüyanın anlamı gayet açıkken, Hz. Yakub (a.s) rüyayı işittikle¬ 

rinde on üvey kardeşinin Hz. Yusuf a kıskançlıklanndan ötürü daha 
da hasmane tavır alacaklanndan korkmuştu; bu yüzden Hz. Yu¬ 
suf a rüyasını diğer kardeşlerine anlatmamasını tenbihledi. Çünkü 

biliyordu ki, kardeşleri bir peygamberin oğullarına yakışmayacak 
karakterdeydiler ve bu yüzden Hz. Yusuf a karşı her türlü kötülüğü 
rahatça yapabilirlerdi. Rüyada geçen "güneş", Hz. Yakub'du, "ay" 
eşiydi (yani Yusuf aleyhisselamın üvey annesi), "onbir yıldız" da on- 
bir kardeşiydi. 
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b ' Böylece Rabbin seni seçkin kılacak, sözlerin yorumundan (kay¬ 
naklanan bir bilgiyi)'* sana öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İs- 
hak a (nimetini) tamamladığı gibi senin ve Yakub ailesinin üzerindeki 
nimetini tamamlayacaktır. Hiç şüphe yok, senin Rabbin, bilendir, hü¬ 

küm ve hikmet sahibidir."7 
7 Andolsun, Yusuf ve kardeşlerinde soranlar için ayetler (ibretler) 

vardır. 
8 Onlar şöyle demişti: "Yusuf ve kardeşis babamıza bizden daha sev¬ 

gilidir; oysaki biz, birbirini pekiştiren bir topluluğuz. Gerçekte baba¬ 

mız, açıkça bir şaşkınlık içindedir."9 

AÇIKLAMA 

5. Yani"onu peygamberlikle lütuflandıracak". 
6. Metinde geçen arapça " /- " genellikle anlaşıldığı gi¬ 

bi yalnızca rüyaların yorumu" demek değildir, daha kapsamlı bir 
anlama sahiptir: Allah sana hayatın problemlerini anlama ve onla¬ 
ra çözüm bulma yeteneği bahşedecek, sana herşeyin hakikatına 
ulaşürıcı bir görüş ihsan edecek." 

7. Burada şunu belirtmeden geçemeyiz ki. Kitab-ı Mukaddes ve 

Talmuda göre Hz. Yakub un (a.s). Hz. Yusuf un (a.s) rüyasını yorum¬ 
laması bundan çok farklıdır: "Sonra onu (rüyasını) babasına ve kar¬ 
deşlerine anlattı. Ve babası onu azarladı ve şöyle dedi: "Bu gördüğün 
ne biçim rüya? Ne yani ben. annen ve kardeşlerin bu dünyada sana 
secde mi edeceğiz gerçekten?" (Tekvin. 37.10). Azıcık bir düşünme 
bile bir kimseyi şu sonuca ulaştırmaya yeter. Hz. Yakub'un (a.s) 
Kur an da zikredilen tepkisi kendisinin yüksek bir karaktere sahip 
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olduğunu göstermektedir ve bu karaktere Kitab-ı mukaddes ve Tal- 
mud'ta rastlamak mümkün değildir. Kaldı ki. Hz. Yusuf (a.s) her¬ 
hangi bir şahsi hırsa kapılmamış yalnızca rüyasını anlatmıştı. Eğer 
rüya sadık idiyse şüphesiz ki Hz. Yakub (a.s) onu sadık olduğuna 
inanarak yorumlayacaktı. Dolayısıyla oğlunu azarlaması için hiçbir 
sebep yoktu. Zira besbelli ki rüya, oğlunun bir gün gelip yükseleceği 
yolundaki bir tutkusunu değil, Allah'ın isteğini dile getiriyordu. Bu 
durumda bırakalım bir peygamberi, aklı başında herhangi bir 
adamdan bu tür bir durumdan gocunup da böyle bir rüya gördü diye 
bir kimseyi azarlaması beklenir mi? Ve böylesine asil bir "baba" tu¬ 
tup da kendisine gelecekteki büyüklüğünü haber veren öz oğlundan 
sadık bir rüya anlatmasını "günah'ım acılı ve iğneleyici sözlerle çıka¬ 
rır mı? 

8. Bu kardeş Bünyamin'di. Bünyamin Hz. Yusuf un (a.s) küçük öz 

kardeşiydi ve yaşı Hz. Yusuf tan oldukça küçüktü. Anneleri Bünya- 
min i doğururken ölmüştü. Hz. Yakub'un (a.s) bu iki küçük anasız 
evladına özel bir ilgi göstermesinin nedeni buydu. Bunun da ötesin¬ 
de Yusuf doğruluk ve kabiliyette tüm kardeşleri içinde biricikti. Do¬ 
layısıyla, Hz. Yusuf (a.s) rüyasını kendisine anlattığı zaman, onun 
gelecekteki büyüklüğünden fazlasıyla emindi fakat kafasını karıştı¬ 
ran, kardeşlerinin ona karşı besledikleri kıskançlığın, rüyayı öğren¬ 
dikleri ve kendilerince yorumladıkları zaman nereye varacağı endi- 
şesiydi. Zira Hz. Yakub (a.s) diğer on oğlunun doğru bir karaktere sa¬ 
hip olmadığını biliyordu ve bu durum müteaddid olayda kendini 
göstermişti. Tabiatıyla onlardan razı değildi. Ancak işin tuhafı şu ki, 
Kitab-ı Mukaddes kardeşlerinin Yusuf a besledikleri kıskançlığa se¬ 
bep olarak bambaşka şeyler göstermektedin Güya kardeşleri Yu- 
sufa diş biliyorlardı, çünkü 'Yusuf babasma yanlış bilgi vermektey¬ 
di” onlar hakkında. 

9. On oğulun kendilerini "ihmal ediyor" gerekçesiyle babalarına 
karşı belirttikleri "sitemkarane" tavnn anlamını tamamen kavraya¬ 
bilmek için, kabile hayatının şartlarını gözönüne almamız gerekir. 
Kurulu bir devlet düzeni olmadığı için her kabile, diğer kabilelerle 
yanyana kendi bağımsızlığını sürdürürdü. Apaçık ki, kabile reisinin 
iktidarı, bütünüyle oğullarını, torunlarının, kardeşlerinin ve yeğen¬ 
lerinin çokluğuna dayanırdı. Bunlar ailenin mülkünü şerefini ve ha¬ 
yatını korurlardı ne de olsa. Dolayısıyla kabilenin başım çeken kim¬ 
se ailesinin küçük çocuk ve kadınlarından çok yetişmiş oğullarına 
eğilim duyardı. Hz. Yakub'da (a.s) kabilenin başındaydı ve oğullan 
bu konudaki tercihini kendilerinden yana yapacağı ümidindeydiler. 
Ne var ki Rasul (a.s) başka türlü düşünüyordu. Sitemleri bu yüzden¬ 
di: "Öyle görünüyor ki babamız akli dengesini gerçekten yitirmiş. İki 
küçük kardeşimizi bizden daha çok seviyor. Oysa biz genç ve güçlü- 
yüz ve onun yerini zamanın gerektirdiği en iyi şekilde doldurabiliriz. 
Bu iki küçük kardeş ise kendilerini korumaktan acizler. 
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9 "Öldürün Yusuf'u veya onu bir yere atıp-bırakın ki babanızın yüzü 
yalnızca size (dönük) kalsın. Ondan sonra da salih bir topluluk olursu¬ 
nuz."10 

10 Onlardan bir sözcü dedi ki: "Eğer (mutlaka bir şey) yapcaksanız, 
öldürmeyin Yusuf u, onu kuyunun derinliklerine bırakıverin de bir yol¬ 
cu kafilesi onu alsın." 

11 (Bu karara vardıktan sonra) "Ey Babamız," dediler. "Sana ne olu¬ 
yor, Yusuf'a karşı bize güvenmiyorsun? Oysa gerçekte biz, onun iyiliğini 
isteyenleriz;" 

12 "Sen onu yann bizimle gönder, gönlünce gezsin, oynasın. Kuşku¬ 
suz biz onu koruyup-gözetiriz."11 

13 Dedi ki: "Sizin onu götürmeniz gerçekten beni üzer ve siz ondan 
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habersiz iken onu kurdun yemesinden korkuyorum." 
14 Dediler ki: "Andolsun, biz, birbirini kollayan bir topluluk iken, 

kur» onu yerse, bu durumda şüphesiz kayba uğrayan (aciz kimseler>,olu- 
ruz. 

15 Nitekim onu götürdükleri ve onu kuyunun derinliklerine atmaya 
topluca davrandıkları zaman, biz de ona (şöyle) vahyettik: "Andolsun, 

sen onlara kendileri, farkında değilken bu yaptıklarım haber verecek¬ 
sin."12 

AÇIKLAMA 

10. Bu ibare hevalonna kapılan ve fakat bu arada da dinden, itikat 
tan bütünüyle kopmak istemeyenlerin psikolojilerini pek güzel yan¬ 
sıtmaktadır. Bu tip insanların nasıl davrandığı belirtilmektedir bu¬ 
rada. Böyleleri bir günaha kışkırtıldıklan zaman ilkin bu fiili işleme¬ 
ye karar verir ve bir an için itikadının gereklerini bir kenara koyar. 
Eğer vicdanı kendisini rahatsız ederse şöyle düşünerek susturur 
vicdanının sesini: ' Aman canım birazcık sesini kes. Önce yolunda 
bir engel gibi duran şu günahı bir işleyeyim sonra tevbe eder, beni 
görmek istediğin gibi iyi bir insan olurum.'' Yusufun kardeşleri de 
işte bu tip insanlardı: Vicdanlarının sesini susturup şöyle düşün¬ 
müşlerdi: Yolumuzun üstündeki şu Yusuf engelini hele bir kaldıra¬ 
lım, sonra tekrar iyi insanlardan oluruz." 

11. Kur an, bu konuda da Kitab-ı Mukaddes ve Talmud'dan ayrılır. 
Bu kitaplara göre, kardeşleri Yusufu kendileriyle birlikte gönderme¬ 
si için Hz. Yakub'a (a.s) ricada bulunmamışlar, bizzat Hz. Yakub 
(a.s) onlardan kardeşleri Yusufu, babalarının sürülerini otlattıkları 
yer olan Shechem'e götürmelerini istemişti. Apaçıktır ki, hadisenin 
Kur'an'i versiyonu tamamen gerçekçidir. Zira Hz. Yakub (a.s) sevgili 
oğlunu onlarla göndermeyi hiçbir şekilde düşünemezdi. Ağabeyleri¬ 
nin Yusuf hakkında iyi duygular beslemediğini çok iyi biliyordu ve 
onu göz göre göre ölüme atamazdı. 

12. Arapça "onlar anlamazlar" ibaresi yaklaşık olarak üç anlama 
gelebilir: 

a) Biz Yusufa ihsanda bulunuyorduk fakat kardeşleri ona vahye- 
dilmekte olduğunu anlamıyorlardı. 

b) Bilesin ki, onlar bu günahı senin birgün böyle bir duruma ula¬ 
şabileceğini hayallerinden bile geçirmedikleri için işlediler. 

c) Bugün günahı işliyorlar ama yarın başlarına neyin geleceğini 
bilmiyorlar. Bu meşakkat döneminde Yusufa (a.s) vahyedildiğine 
dair Kitab-ı Mukaddes ve Talmud da herhangi bir zikre rastlanmı¬ 
yor. Aksine Talmud'a göre, Yusuf kuyuya atıldığı zaman bağırmış, 
ağlamış ve ağabeylerini imdada çağırmıştır. Güya çölden kurtulma¬ 
nın daha emin yollan yokmuş gibi kuyuya atıldı diye ağlamış, bağır¬ 
mıştır. Fakat Kuranın bize çizdiği tablo, Yusuf aleylıisselamı, şahsi¬ 
yetiyle tarihte çok önemli bir rol oynayan kişi olarak resmetmekte¬ 
dir. 
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16 Akşam üstü babalarına ağlar vaziyette geldiler. 
17 Dediler ki: "Ey Babamız, gerçek şu ki, biz gittik, yarışıyorduk. Yu¬ 

suf'u da yiyeceklerimizin (veya eşyamızın) yanında bırakmıştık. Fakat 
onu kurt yemiş. Ama biz doğruyu söyleyenler olsak bile sen bize inana¬ 
cak değilsin." 

18 Ve üzerine yalandan kan (sürülmüş) olan gömleğini getirdiler. 
"Hayır" dedi. Nefsiniz, sizi yanıltıp (böyle) bir işe sürüklemiş, bundan 

sonra (bana düşen) güzel bir sabırdır.M Sizin bu düzüp-uydurduklannı- 
za karşı (kendisinden) yardım istenecek olan Allah’tır."14 

19 Bir yolcu-kafilesi geldi, sucularını (kuyuya su almak için) gönder¬ 

diler. O da kovasını sarkıttı. "Hey, müjde.. Bu bir çocuk." dedi. Ve onu 
(kuyudan çıkarıp) "ticaret konusu bir mal" olarak sakladılar. Oysa Al¬ 
lah, yapmakta olduklarını bilendi. 

20 Onu ucuz bir fiyata, 3 sayısı belli (birkaç) dirheme sattılar. Onlar 
onu pek önemsemediler. 

AÇIKLAMA 

13. "Sabrun Cemilun" ibaresinin kelime anlamı "güzel sabır dır. 
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Bu şekil sabır, kişiye, tüm felaket ve meşakkatleri sükunetle, kendi- 
ne hakim biçimde, ağlamp sızlanmadan yüce ruhlu insanlara yakı¬ 
şır biçimde göğüsleme gücü verir. 

14. Hz. Yakub'un (a. s) Hz. Yusuf un (a. s) ölüm haberine gösterdiği 
tepki de Kitab-ı Mukaddes ve Talmud'da zikredilenden farklıdır. Bu 
kitaplara göre Hz. Yakub (a.s) sözkonusu kötü haber karşısında alt¬ 

üst olmuş ve sıradan bir baba gibi davranmıştır. Kitab-ı Mukaddes 
şöyle diyor: "Ve Yakub elbisesini parçaladı ve çulunu beline doladı. 
Ve oğlu için yıllarca ağladı." (Tekvin, 37:34). Talmud ise acıklı haberi 

aldıktan sonra kendini kederin kucağına koyverdiğini ve yüzünü 
yerlere çaldığını söyleyerek Hz. Yakub’un işin aslından haberdar 
oluşunu reddeder. Güya Yakub: "Vahşi bir hayvan Yusufu parçala¬ 

dı ve bir daha onu asla göremeyeceğim" diyerek haykırmış ve Yıllar¬ 
ca Yusuf için ağlamıştır" fTehe Talmud, H. Polano, sh. 78. 79). 

Bu tabloyu Kur an da zikredilenle karşı karşıya getirdiğimizde, 
Kur'ani tabloda metanetli ve büyük bir şahsiyetin sergilendiğini gö¬ 
rürüz: Hz. Yakub (a.s) sevgili oğlunun acıklı haberi kendisine ulaşın¬ 
ca en azından kendini kaybedecek denli alt-üst olmamış, anında 

meselenin künhüne vararak düşman ağabeylere şöyle demiştir: "Hi¬ 
kayeniz yalan ve uydurma". Ve bir Rasul ün Allah'a duyması gereken 
emniyet hissi içinde "güzel sabır" örneği sergilemiştir. 

15. Her ne kadar Hz. Yusufun (a.s) kardeşleri tarafından terkedil- 
mesi basit bir mesele idiyse de Kitab-ı Mukaddes hikayeyi iyice do¬ 
lambaçlı hale getirmiştir. Kardeşlerinin Hz. Yusuf u kuyuya atarak 
uzaklaşıp gittikleri ortadadır. Daha sonra oraya bir kervan gelmiş, 
Hz. Yusuf u kuyudan çıkarmış ve onu Mısır a götürerek satmıştır. 
Fakat Kitab-ı Mukaddes e göre ağabeyleri onu bir çukura atmış son¬ 
ra lsmailoğullan'ndan bir grup oraya gelip Hz. Yusuf u kendilerine 
satması için ağabeylerini ikna etmişü. CTekvin, 37:25-28). Ne var ki 
Kitab-ı Mukaddes yazarları bu saıış anlaşmasını unutmuş, ilerde, 

36. ayette Hz. Yusufun (a.s) 28. ayette olduğu gibi lsmailoğullan ta¬ 
rafından değil, Mısır'da Medyenliler tarafından satıldığını söylemiş¬ 
lerdi. Fakat hadisenin Talmud versiyonu bundan biraz farklıdır. Tal¬ 

mud derki, "Medyenliler Yusuf u hendekten çıkanp beraberlerinde 
götürdüler. Geçip giderlerken Yakub'un oğullan Yusufu onlarla 
gördü ve onlan kölelerini çalmakla suçladı. Bunun üzerine araların¬ 
da öfkeli bir tartışma çıktı. Neredeyse tartışma kanlı bir çarpışmaya 

dönüşecekti. Sonunda anlaşma sağlandı ve Yakub'un oğullan kar¬ 
deşleri Yusufu yirmi gümüş paraya Medyenlilere sattılar. îsmailo- 
ğullan kendisini Mısır'a götürdü ve orada sattı". İşe bakın ki Yusuf 
'un kardeşleri tarafından satıldığına dair zikredilen Talmud rivayeti 
müslümanlar arasında hadis mesabesine yükselmiştir. Fakat bu ri¬ 

vayetin Kur an tarafından teyid edilmediğini belirtmek gerekir. 
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21 Onu satın alan bir Mısır'lı(aziz,)16 karısına:17 "Onun yerini üştür, 
tut (ona güzel bak). Umulur ki bize bir yaran dokunur ya da onu evlat 

ediniriz."18 dedi. Böylelikle biz, Yusuf'u yeryüzünde (Mısır'da) yerleşik 
kıldık. Ona sözlerin yorumundan (olan bir bilgiyi) öğrettik.19 Allah, em¬ 
rinde galib olandır, ancak insanlann çoğu bilmezler. 

22 Erginlik çağına erişince, kendisine hüküm ve ilim verdik. 20 İşte 
biz, iyilik yapanlan böyle ödüllendiririz. 

AÇIKLAMA 

16. Kitab-ı Mukadddes'e göre bu şahsın adı Potifar (Potiphar)dı. 

Fakat Kur an onu yalnızca "el-Aziz" ünvamyla zikreder. Kur an in ay¬ 
nı ünvanı, mevkii yükseldiği zaman Hz. Yusuf (a.s) için de kullandı¬ 
ğına bakılırsa, bu unvanın Mısır'da oldukça yüksek bir resmi maka¬ 
ma delalet ettiği ortaya çıkar. Zira "aziz" kelimesi karşı çıkılamayan, 

itaatsizliğin mümkün olmadığı muktedir şahıslar için kullanılmak¬ 
tadır. Kitab ı Mukaddes ve Talmud'un zikrettiğine bakılırsa "Aziz "in, 

Firavun un özel muhafızı ve nuhafız subayı olması gerekir. İbn Ce- 
rir'in zikrettiği Hz. Ibn Abbas hadisine göre Aziz, kraliyet hazine me¬ 
muruydu. 

17. Talmud'a göre zevcesinin ismi "Zelıcha" (Zeliha)ydı ve bu kadın 

müslüman geleneğinde de aynı isimle tanınır. Müslümanlar arasın¬ 
da dolaşan bazı rivayetlere göre Hz. Yusuf (a.s) onunla daha sonra 
evlenmiştir, lâkin bu rivayetin ne Kuranı ne de Israilî bir temeli yok¬ 
tur. Aslına bakarsanız karakteri konusunda kötü bir izlenime sahip 
olduğu bir kadınla peygamberin evlenmesi onun izzetini zedeler. Bu 
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fikir Kur an daki şu genel hükümle teyid edilmektedin "Kötü karak¬ 

terli kadınlar öyle erkeklere, kötü karakterli erkekler öyle kadınlara. 
Temiz karakterli kadınlar, öyle erkeklere temiz karakterli erkekler 
öyle kadınlara..." (Nur: 26). 

18. Potifar'ın, işin başından beri Hz. Yusuf (a.s) hakkında çok 
olumlu bir kanaat beslediğini Talmud ve Kitab-ı Mukaddes de teyid 
eder. Talmud'un zikrettiğine göre o sıralarda Yusuf onsekiz yaşın¬ 

daydı ve Potifar onun tahammül ve gösterişinden çok etkilenmişti. 
Bu yüzden onun asil bir aileye mensub olduğu ve sonra zorla köle- 
Icştirildiği sonucuna vardı. Nitekim Medyenliîer onu huzuruna ge¬ 
tirdiklerinde şunlan söylemişti: "Bu hiç de köleye benzemiyor. Kor¬ 
karım, bu çocuk memleketinden, yurdundan çalınmış olsun." Poti¬ 
far in Yusuf a bir köle gibi davranmayıp aileden biri gibi saymasının 

nedeni bu olmalıdır. Aynı şekilde Kitab-ı Mukaddes'de şunlan zikre¬ 
diyor "Ve her işini Yusuf un eline teslim etti. Biliyordu ki o bu işin al¬ 
tından kalkar, yediği ekmeği muhafaza eder." (Tekvin, 39:6) 

19. Bu ayet, Hz. Yusuf un (a.s) üstlendiği resmi makama ait icraat¬ 
lar için bir süre Özel eğitimden geçirildiğini ima etmektedir. O vakte 
kadar Hz. Yusuf (a.s), bir çoban gibi yan göçebe bir çevre içinde çöl 

hayatı yaşamıştı. Kuzey Arabistan ve Ken an'da ne bir yerleşim mer¬ 
kezi vardı ne de kültür ve medeniyette kayda değer bir ilerleme. Zira 
buralan yerleşik hükümete sahip olmayan türlü türlü bağımsız ka¬ 
bileler tarafından mesken edinilmişti. Demek ki Hz. Yusuf (a.s) göçe¬ 
be hayatında kazanılan bu temiz karakteri Ken an'da edinmiş, üste¬ 
lik bu karater Ibrahimî gelenek içindeki iman ve ahlakla da donan¬ 

mış olmalıydı. Fakat bu nitelikler Mısır'ın hükümet işleri için doğru¬ 
dan yetmezdi. Çünkü Mısır dönemin dünyaca tanınmış en kültürlü 
ve medeni ülkesiydi, bu yüzden böyle bir ülkenin işlerini yönetmek 
için apayn bir tecrübe ve eğitimden geçmek gerekiyordu. Herşeye 
Kadir olan Allah bu eğitim için gerekli düzenlemeleri yaparak onu 
Mısır'ın yüksek kademelerinde görevli bir devlet adamının evine 

gönderdi ve bu devlet adamı (el-Aziz) gerek evi gerekse mülkü konu¬ 
sunda kendisine tam yetki verdi. Bu durum kendisine kaderini icra 
etmek için ihtiyaç duyduğu kabiliyetleri geliştirme imkanı verdi ve 

Mısır krallığının işlerini yıllar boyu güçlü bir şekilde idare edebilmesi 
için gerekli tecrübeyi kazandırdı. 

20. "O na hüküm ve ilim verdik" gibi sözlerle Kur an ekseriya "Biz 

ona peygamberliği ihsan ettik" demek ister. Çünkü Arapçada "Hü¬ 
küm" kelimesi hem "yargı" hem "otorite" anlamına; "ilim" kelimesi de 
Allah'ın peygamberlerine doğrudan indirdiği bilgi anlamına kulla¬ 
nılmıştır. Bu durumda metin şu anlama gelin "Biz ona. halkın işle¬ 

rinde adaletle hükmetsin diye kudret, iktidar ve bilgi verdik." 
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23 Onun evinde kalmakta olduğu kadın, ondan murad almak istedi 

ve kapıları sımsıkı kapatarak: "İsteklerim senin içindir, gelsene" dedi. 

Dedi ki: "Allah’a sığınırım. Çünkü o benim efendimdir, yerimi güzel tut¬ 
muştur. Gerçek şu ki, zalimler kurtuluşa ermez."21 

24 Andolsun kadın onu arzulamıştı,22 -eğer Rabbinin (zinayı yasakla¬ 

yan) kesin kanıt (burhan)ını gormeseydi -o da onu arzulamıştı. Böylelik¬ 

le biz ondan kötülüğü ve fuhşu geri çevirmek için (ona delil gönder¬ 

dik).23 Çünkü o, muhlis kullanmızdandı. 

25 Kapıya doğru ikisi de koştular. Kadın onun gömleğini arkadan çe¬ 

kip yırttı. (Tam) Kapının yanında kadının efendisiyle karşılaştılar. Ka¬ 

dın dedi ki: "Ailene kötülük isteyenin, zindana atılmaktan veya acıklı 

bir azabtan başka cezası ne olabilir?" 

AÇIKLAMA 

21. Mütercim ve müfessirlerin genel görüşü Hz. Yusuf un (a. s) 

(rabbî: efendim) sözcüğünü evin efendisi için kullandığı yolundadır. 
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Böyle anlayınca ayet şu anlama gelir: "Efendim bana pek cömert 

davrandı, evde çok hoş tuttu beni. Bu durumda onun hanımıyla zina 

etmek gibi yakışıksız ve hayasız bir işi nasıl işler nasıl nankörlük ya- 

panm?" Ne var ki ben bu ayetin bu şekilde tercüme ve tefsirine şid¬ 

detle karşıyım. Her ne kadar Arapçada "rabb" kelimesinin bu anlam¬ 

da kullanılışı cari ise de, iki yeter sebepten dolayı burada başka an¬ 

lamda kullanılmış olmalıdır. Bir kere, 

Allah tan başkasını dikkate alarak günahtan çekinmesi bir pey¬ 
gamberin izzetine yakışmaz. İkincisi, bir peygamberin Allah tan baş¬ 

ka biri için "rabbim" kelimesini kullanması hakkında Kuranda tek 

bir örnek yoktur. Hz. Yusuf un (a.s) ilerideki 41, 42 ve 50. ayetlerde 

Rabbinin Allah olduğunu söyleyerek mesajını saflaştırdığmı ve ken¬ 

di itikadıyla Mısırlılannkini birbirinden ayırdığını görüyoruz. Diğer 

insanlar onların rabbleri olabiliyor iken, Hz. Yusuf un Rabbi yalnız¬ 

ca Allah'tı. Dolayısıyla ayete başka bir zaviyeden bakmak gerekir. 

"Rabbi" kelimesi aynı zamanda "Rabb'ım" demek olduğuna göre Hz. 

Yusuf (a.s) "Allah 'ı kastetmiş olmalıdır. Hem sonra neden itikadına 

ters bir anlamı ihtiva edecek şekilde "efendim" demek istemiş ol¬ 

sun? 

22. "Rabbinin burhanı" demek, Allah tan gelen ilham demektir ki 

bu ilham kendisini, bir kadımn tahrikine kapılmanın hiçbir kar geti¬ 

remeyeceği şuuruna erdirmiştir. "Bu burhan neydi?" sorusunun 

karşılığı da daha önceki ayette zaten geçmektedir: "Rabbim bana 

karşı bunca ihsanda bulundu. Şu halde ben niye böyle yanlış bir iş 

yapayım? Zalimler asla felah bulmaz". Şu halde, gençliğine rağmen 

Hz. Yusufu (a.s) bu büyük tahrikten koruyan "ilahi burhan" anlaşıl¬ 

mış olmalıdır. 

"Rabbinin burhanını görmeseydi Yusuf da ona meyledecekti" ifa¬ 

desinin anlamı şudur: Hz. Yusuf (a.s) gibi bir peygamber bile, eğer 

Allah burhanıyla kendisine doğru yolu göstermezse günahtan koru- 

namayabilir. Şu varki bu ayet peygamberlerin günaha karşı "bağı¬ 

şıklı" tabiatlarını da açığa çıkarmaktadır. Bu demek değildir ki, pey¬ 

gamberler yanılmaz, hatalı iş yapmaz, günah işlemez, yanlışa düş¬ 

mez. Burada kastedilen şudur: Diğer insanlar gibi peygamber de 

tutkulara, duygulara ve cinsi isteklere sahip olmasına ve ayrıca gü¬ 

nah işleme kabiliyetine sahip bulunmasına rağmen, Hz. Yusuf (a.s) 

öylesine erdemliydi, öylesine Allah'tan korkmaktaydı ki, kast-ı mah¬ 

susla böyle kötü bir niyet asla besleyemezdi; zira kendisine Rabbin- 
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den gelen burhan, behimi şehvetinin şuurundan gelen sese galip 

gelmesini mümkün kılmamıştır. Ve eğer İnsanî zaafının hilafına 

davranmaya güç yetiremeseydi, Allah hemen kendisine vahiy indirir 

ve onu doğru yola sokardı. Çünkü bu hatasının sonuçlan yalnızca 

şahsını bağlamaz tüm ümmete yansırdı; zira onun önemsiz bir hata¬ 

sı bile başkalannı en korkunç günahlara sevkedebilirdi. 

23. "Kendisinden kötülük ve fuhşu uzaklaştıralım diye" ifadesi iki 

şeyi tazammun eder. Birincisi şudur: "Lütfumuzun nedeni, burha¬ 

nımızı idrak etsin ve kendisini günahtan sakındırsın diye idi. Çünkü 

biz kötülük ve fuhşu bu seçilmiş kulunuzdan uzaklaştırmak iste¬ 

dik." ikinci anlamı daha da derindir, zira bu olay ruhi eğitimine bir 

temel hazırlaması bakımından Yusuf un hayatında önemli bir yere 

sahiptir: "Kötülük ve fuhşa karşı bağışıklık kazansın diye onu böyle 

bir imtihandan geçirmeyi biz istedik. Çünkü bu kışkırtma karşısın¬ 

da takvasının kazandırdığı tüm güçleri kullanarak böyle şeylerin ge¬ 

lecekte kendisine hiç bir kazanç getirmeyeceğini anlayacak ve bu bi¬ 

linç onda güçlü bir karakter oluşturacaktı." Böyle sıkı bir imtihanın 

önem ve gerekliliği o dönem Mısır toplumunun manevi-ahlaki şart¬ 

lan gözönünde bulundurulursa, apaçık ortaya çıkmaktadır. 30. 

ayetten 32. ayete şöyle bir göz atınca görürüz ki, genelde kadınlar ve 

özelde yüksek sosyete "bayanlar"ı, bugün "medeni" Batı da ve batılı¬ 

laşmış Doğu da olduğu gibi hemen hemen aynı cinsel özgürlüğün se¬ 

fasını sürmekteydiler. Allah, Hz. Yusufa (a.s) efendisinin evinde 

böyle özel bir eğitimden geçirmenin düzenini kurdu; çünkü, Hz. Yu¬ 

suf (a.s) baştan çıkmış bir toplumda ilahi misyonunu yerine getir¬ 

mek, üstelik sıradan bir adam olarak değil bir yönetici olarak görev 

yapmak durumundaydı. Yüksek sosyete "bayanları nın davranışla¬ 

rından anlaşıldığına göre, bu genç ve yakışıklı köleyi kendilerine 

çekmek için yapamayacaklan şey yoktu. Genç kölenin güzelliği kar¬ 

şısında duydukları hayranlığı açıkça utanç duymaksızın belli etme¬ 

leri, evin "hanım'ınm da onu tahrik için elinden geleni yaptığını ve 

yapmaya da devam edeceğini çekinmeden utanmadan, itiraf etmesi 

sosyete bayanlarının durumunu yeterince sergilemektedir. Böylece 

Allah onu böyle sıkı bir imtihandan geçirmek suretiyle gelecekteki 

bu tür tahriklere karşı direncini artırmakla kalmadı, aynı zamanda 

sözkonusu bayanların bu konuda herhangi bir basan kazanma 

umutlannı da kırmış oldu. Yani bir köleyi baştan çıkaramayanlar bir 

yöneticiyi nasıl baştan çıkarabilirler? 



Cüz : 12 TEFHİMU'L KURAN 453 

JC* 

26 (Yusuf) Dedi ki: "0nun kendisi benden murad almak istedi." Ka¬ 
dının yakınlarından bir şahid şahitlik ettir24 "Eğer onun gömleği ön taraf¬ 
tan yırtılmışsa bu durumda kadın doğruyu söylemiştir, kendisi ise yalan 
söyleyenlerdendir. 

27 Yok eğer onun gömleği arkadan çekilip-yırtılmışsa, bu durumda 
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kadın yalan söylemiştir ve kendisi doğruyu söyleyenlerdendir. 25 

28 Onun gömleğinin arkadan çekilip-yırtıldığını gördüğü zaman 
(kocası): “Doğrusu bu, sizin düzeninizden (biri)dir. Gerçekten sizin dü¬ 
zeniniz büyüktür" dedi. 

29 “Yusuf, sen bundan yüz çevir. Sende (kadın) günahın dolayısıyla 
bağışlanma dile. Doğrusu sen günahkârlardan oldun."25/a 

30 Şehirde (birtakım) kadınlar: “Aziz (Vezir')in karısı kendi uşağının 
nefsinden murad almak istiyormuş. Öyle ki sevgi onun bağrına sinmiş. 
Biz doğrusu onu açıkça bir sapıklık içinde görmekteyiz." dedi. 

31 (Kadın) Onların düzenlerini işitince, onlara (bir davetçi) yolladı, 
oturup dayanacakları yerler26 hazırladı ve her birinin eline (önlerindeki 
meyveleri soymalan için) bıçak verdi. (Yusuf’a da:) “Çık, onlara (görün)" 
dedi. Böylece onlar onu (olağanüstü güzellikte) görünce (insanüstü bir 

varlıkmış gibi gözlerinde) büyüttüler, (şaşkınlıklarından) ellerini kesti¬ 
ler ve: “Allah'ı tenzih ederiz; bu bir beşer değildir. Bu, ancak üstün bir 
melektir" dediler. 

AÇIKLAMA 

24. öyle görünüyor ki, evin efendisi manzarayla karşı karşıya gel¬ 
diğinde eşinin ev halkından biri kendisine eşlik etmekteydi ve olayı 
dinlediğinde şu teklifi yapmıştı. “İkisi de birbirini suçluyor ve arala¬ 

rında ne geçtiğini gören bir şahit de yok. Bu durumda etraftan bir 
ipucu bularak karar vermeliyiz, Yusuf un gömleği olayı aydınlatmak 
için iyi bir ipucudur." Açıkür ki, bu, mesele hakkında hükmedebil¬ 
mek için zekice bir yoldu ve bu yüzden mucizeye de gerek kalmamış¬ 
tı. Bazı rivayetlere göre bu şahit, beşikte yatan bir çocuktu ve Allah 
olayın gerçeğine tanıklık edebilsin, bir delil getirsin diye ona konuş¬ 

ma gücü vermişti. (Bkz. Talmud dan iktibas, Paul îzak Harşuni 
Londra, 1880, sh: 256) Fakat bu rivayet herhangi bir hüccet tarafın¬ 
dan te'yid edilmemiştir. Bilakis bu rivayet israiliyata dayanmakta¬ 

dır. Apaçık, sarih ve makul olan dururken, sahih dururken, sahih 
olmayan rivayetlere dayalı mucizevi bir yoruma gitmek için hiçbir 
sebep yoktur: şahit, kadının aile efradından akıllı, tecrübeli biriydi. 

Öyleki görürgörmez olayın gerçeğini hemen kavramıştır. Kendisinin 
yargıç olma ihtimali sözkonusudur. 

25. öne sürülen delilde şu tazammun ediliyor: “Eğer Yusufun 

gömleği önden yırtılmışsa, saldırgan olan Yusuf'tur ve kadın namu¬ 
sunu korumak için mücadele vermiştir. Yok eğer gömlek arkadan 
yırtılmışsa, çok açıktır ki, Yusuf kadından kaçmaya çalışmış ve ka¬ 
dın onun arkasından kuvvetlice çekmiştir. “Bu ipucu başka bir şeyi 
daha tazammun etmektedir. Şahit, efendisinin dikkatini yalnızca 
Hz. Yusufun (a.s) gömleğine çekerken kadının bedeninde ve elbise- 



Cüz: 12 TEFHİMU'L KUR’AN 455 

sinde şiddet kullanıldığına dair herhangi bir emarenin bulunmadı¬ 

ğını da göstermek istemiştir. Öyle ya . saldıran Hz. Yusuf olsaydı ka¬ 
dının bedeninde de. elbisesinde de bir takım işaretler bulunması ge¬ 

rekmez miydi? 
25/a. Olayın Kuran, Kitab ı Mukaddes ve Talmudta zikredilişini 

karşılaştırmalı olarak göstermek faydalı olacaktır. 
Kitab-ı Mukaddes şöyle der: "Ve kadın benimle gel. diyerek onun 

elbisesinden tuttu. (Yusuf) giysisini kadının elinde bırakarak kaçtı, 
dışan çıktı. Kadın onun giysisini elinde bırakıp kaçtığını görünce 
evin hizmetkârlarını çağırarak "bakın" dedi, "kocam bizi eğlendirsin 
diye bir İbrani getirmişti ya bize, benimle yatmayı teklif etti ve ben 
ağlayıp çığlık atmaya başladım. Sonra bağırıp ağladığımı görünce 
giysisini bende bırakarak kaçıp gitti". Ve kadın kocası gelinceye dek 

(Yusufun) giysisini elinde alıkoydu. Daha sonra efendi, karısının 
"senin kölen bana şunlan şunlan yaptı" diye anlattıklarını dinledi ve 
kam beynine sıçradı. Ve Yusuf un efendisi onu alıp kralın mahkum¬ 

larının bulunduğu zindana tıktırdı. " (Tekvin, 39:12-16, 19-20) 
Yukarıdaki rivayetin beceriksizce düzenlendiği ortadadır. Bu ri¬ 

vayete göre Hz. Yusuf un (a.s) öyle bir elbisesi varmış ki, asılınca 
hepsi kadımn elinde kalıvermiş. Sonra Hz. Yusuf (a.s) elbisesini ka¬ 
dında bırakarak çırılçıplak kaçmış olmalı (!) adeta kendi cürmüne 
apaçık delil teşkil etsin diye elbisesini kadının ellerinde bırakarak 

(!). 
Şimdi de Talmud a dönelim. Şöyle diyor Talmud: "... suçlamaları 

dinleyen Potifar hemen delikanlının şiddetli şekilde kamçılanmasını 
emretti. Muhakeme etmeden Yusufa yükledi suçu... Yırtık elbisenin 
kendisine getirilmesini emrettiler ve yap tıklan tahkikat sonunda 
Yusuf'u "suçsuz" ilan ettiler". (The Talmud Selections, H. Polano, sh: 

81-82). Besbelli ki bu rivayet de hatalıdır. Çünkü böyle yüksek mev- 
kideki bir kimsenin tutup da kölesinin, kansına tecavüz edip etme¬ 
diği davasını mahkemeye getirmesi düşünülemez. Görülüyor ki, hi¬ 
kayenin Kur anı versiyonu, onun sözde oryantalistlerin ileri sürdü¬ 
ğü gibi Israilî bir kaynaktan alınmadığının, aksine, bu muharref ri¬ 

vayetleri tashih edip dünyaya işin hakikatim anlattığının apaçık bir 
delilidir. 

26. Eski Mısırlılar bu tür şölenlerde misafirlerin yaslanması için 
yastık ve minderler kullanırlardı. Mısır'da ele geçen arkeolojik bul¬ 

gular bunu teyid etmektedir. 
Bu şölenden Kitab-ı Mukaddes'te hiç söz edilmez; fakat Tal- 

mud'da Kur'an dakinden az bir farkla zikredilmiştir. Kur an da anla¬ 
tılanın tabii, hayata uygun ve ahlaki dersler veren yönünü ayrıca be¬ 
lirtmeye, Talmud dakinde ise bu özelliklerin bulunmadığını söyle¬ 

meye gerek yok. 
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32 Kadın dedi ki: "Beni hakkında kınadığınız işte budur. Andolsun 
onun nefsinden ben murad istedim, o ise, (kendini) korudu. Ve andol¬ 
sun, eğer o kendisine emrettiğimi yapmayacak olursa, mutlaka zindana 
atılacak ve mutlaka küçük düşürülenlerden olacak."27 

33 (Yusuf) Dedi ki: "Rabbim, zindan, bunların beni kendisine çağır¬ 
dıkları şeyden bana daha sevimlidir. Onların kurdukları düzeni benden 

uzaklaştırmazsan, onlara (korkarım) eğilim gösterir, (böylece) cahiller¬ 
den olurum."28 

34 Böylece Rabbi, onun duasını kabul etti ve onların hileli düzenleri¬ 
ni kendisinden uzaklaştırdı.29 Çünkü O, işitendir, bilendir. 

AÇIKLAMA 

27. Kadının, ihtirasını ilan edip, gayri ahlaki niyetlerini rahatça 
açığa vurması Mısır yüksek sosyete sınıfının ahlaken en aşağı dere¬ 

keye düştüğünü gösterir. Besbelli ki kadının davet ettiği bayanlar da 
sosyetenin üst mevkilerine mensup olmalıdır. Aşkına mübtela oldu¬ 
ğu kimsenin ne kadar genç ve yakışıldı olduğunu göstermek amacıy¬ 

la sevgilisini hiç çekinmeden misafirlerinin huzuruna çıkarması bu 
gösteride iştirak edilmeyen hiçbir şeyin olmadığım gösterir. Hoş, da¬ 
vetli bayanlar kadını tekdir etmemişlerdir; fakat öyle görünüyor ki 

kadının yerine kendileri de olsa aynı şeyi yapacaklarmış. Hepsinden 
öte ev sahibesinin açıkça "Kuşkusuz onu kendime ram etmek iste¬ 
dim ama o benden kurtulmayı başardı. Fakat ondan vazgeçecek de¬ 
ğilim. Eğer kendisinden istediğim şeyi yapmazsa onu zindana ataca¬ 
ğım ve küçük düşenlerden olacak" sözlerinin hayasızlık ifade ettiğini 
hissetmemişlerdi bile. Aynca bu, moderm Bati toplumunun ve onun 
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batılılaşmış doğulu takipçilerinin kadına "özgürlük" vermekle övün¬ 
melerini de haksız çıkarmaktadır. Çünkü bu "ilerleme" yeni bir hadi¬ 

se değildir. Çünkü bu moda bundan binlerce yıl önce Mısır da tüm 
haşmetiyle yürürlükteydi. 

23- Hz. Yusuf un (a.s) bu duasının anlamını tamamiyle kavraya¬ 

bilmek için içinde yaşadığı dönemin şartlarını veren zihni bir tablo 
çizmemiz gerekecektir. Bu pasajın ışığında tablonun şöyle birşey ol¬ 
ması gerekiyor: Çiçeği burnunda, yirmi yaşında yakışıklı bir genç 

var. Zorla köleleştirilip sürülmek suretiyle Mısır'a getirilmiş. Çöl ha¬ 
yatının kendisine kazandırdığı sağlık ve dinçlikle mücehhez... Talih 
kendisini, döneminde dünyanın en medeni ülkesinin başkentinde 

üst tabakadan bir bürokratın evine yerleştiriyor. Gece gündüz için¬ 
de yaşamak zorunda olduğu evin hanımı kendisine aşık oluyor ve 

onu tahrik edip baştan çıkarmaya çalışıyor. Yakışıklılığı kentte dille¬ 
re destan oluyor ve kentin diğer kadınlan da kendisine meylediyor¬ 
lar. Şimdi, can alıcı durum işte tam buradadır. Her tarafı kendisini 
ansızın kıskaca alıp yakalayacak yüzlerce cazip tuzakla çevrilidir. 

İnsanî duygularını galeyana getirip, cezbedecek tüm vasıtalar devre¬ 
ye sokulmuştur. Her gittiği yerde tüm cazibe ve büyüsüyle bir pusu 
ve pusunun altında yatan günahla karşı karşıyadır. Tüm pusular 

onu gaflete düşürüp kendi içlerine çekmek için fırsat kollamaktadır¬ 
lar. Şartlar onu günaha teşvik etmektedir hep. Fakat bu muttaki 
genç adam başarıyla bu imtihandan geçer, zikre şayan bir nefs mu¬ 
rakabesiyle Şeytan ın iğvasından kurtulur. Fakat zikre şayan olan 

daha önemli bir durum vardır ki, böylesi kışkırtıcı şartlar altında 
gösterebildiği takva örneği onda hiçbir gurur hissi uyandırmaz. Di¬ 
ğer taraftan Rabbine kendisini günah tuzaklarından koruması için 
tam bir teslimiyetle yakanr. Çünkü insanoğlunun bu konudaki or¬ 
tak zaafını bilmektedir: "Rabbim ben zayıfım, sonunda bu tahrikle¬ 

rin dayanma gücümü aşmasından korkarım. Beni tuzağına çeken 
bu tür bir günahı işlemektense zindana girmeyi tercih ederim." 

Aslında bu , Hz. Yusuf un (a.s) eğitimi için oldukça kritik ve önem¬ 

li bir dönemdi; bu sıkı imtihan o zamana dek kendisinin bile farkın¬ 
da olmadığı bilkuvve halindeki erdemleri bilfiil hale getirmişti. Bü¬ 
tün bunlardan sonra anladı ki, Allah kendisine tevazuun, sadaka- 
tm,takvanın, izzetin, adaletin, murakabenin ve ruhi dengenin en 
mükemmel niteliklerini bahşetmiştir ve o da bu niteliklerini Mısır'da 
iktidarı ele geçirdiğinde tam tekmil kullanmıştır. 

29. Allah, kendisine pusu kuran tüm vasıtaları etkisiz hale getir¬ 
mek suretiyle Hz. Yusufu (a.s) onlann tuzaklarından uzaklaştırdı. 
Bu ayetin ihtiva ettiği bir şey daha vardır: Allah onlann tuzak ve tah¬ 

riklerinden Hz. Yusufu (a.s) korumak için ona zindan kapılarım aç¬ 
tı. 
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35 Sonra onlara (Yusuf'un iffetine ilişkin) delilleri30 görmelerinin ar¬ 
dından, onu belli bir vakte kadar kaçınılmaz olarak zindana atmak (gö¬ 
rüşü) belirdi. 

36 Onunla birlikte iki31 genç de zindana girmişti.32 Onlardan biri: 

"Ben (rüyamda) kendimi şarap sıkıyorken gördüm." dedi. Öbürü de: 
"Ben de kendimi başımın üstünde ekmek taşıyorken gördüm; kuş da on¬ 
dan yemekteydi" dedi. "Bunun yorumundan bize haber ver. Doğrusu 
biz seni, iyilik yapanlardan görmekteyiz."33 

AÇIKLAMA 

30. Hz. Yusuf un (a.s) masumiyeti ve kadınların suçluluğunu açık 
seçik gördükten sonra bu skandalin ülke çapında yayılmaması için 
tek alternatifin kaldığı görüşündeydiler: “Bozuntuya vermemek" 
için Hz. Yusufu (a.s) hapsetmek... Fakat sandıklan gibi olmadı; bu 
hapis gerçekte Yusuf un manevi zaferi, Mısır'ın yönetici ve ekabiri 
için manevi yenilgi olmuştu. Zamanın geçmesine rağmen Hz. Yusuf 
(a.s) unutulmadı; takvası, yakışıklılığı ve sosyete kadınlannın ona 
aşık oluşu dilden dile dolaştı durdu. Bu yüzden o "çok bilmiş” saray¬ 
lılar. "hanım "lannın yaptıklarını örtbas etmek için Hz. Yusufu (a.s) 
hapsetme planlarını uygulamaya koydular ama, kamuoyu varması 
gerektiği sonuca varmıştı bir kere; çünkü Hz. Yusuf un (a.s) temiz, 
güçlü ve yüksek bir karaktere sahip olduğunu bilmekteydiler. Onun 
zindanı hakettirecek bir "suç" işlemediği besbelliydi. Hapsedilmişti, 
çünkü Mısır yöneticileri için hanımlarını kontrol altında tutmanın 
en kestirme yolu buydu. 

Buradan anlaşılıyor ki, hukuka, mahkemeye başvurmadan ma¬ 
sum insanları hapsetmek "medeniyet" kadar eskidir. Günümüzün 
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bazı haysiyetsiz yöneticilerinin de binlerce yıl önceki Mısır'ın şerir 
yöneticilerinden pek bir farkı yoktur. Aralarındaki tek fark eskilerin 
halkı “çeşitli sloganlar" adına değil, herhangi bir kanuni dayanağa 
başvurmadan hapsetmeleriydi. Buna mukabil onların modern ha¬ 
lefleri bir zulüm işleyecekleri zaman yapmacık dürüstlüğün olmadık 
biçimlerini sergilemekteler. Kendi kanuni olmayan uygulamalaı tnı 
haklı göstermek ve kurbanlarını kanuni şekilde hapsetmek için gay¬ 
ri kanuni kanunları yürülüğe koymaktalar. Açıkçasını söylemek ge¬ 
rekirse Mısır lı yöneticiler numussuzluklannda daha numusluydu; 
hiç değilse halkı toplumun değil kendilerinin çıkarlarını gözetmek 
için hapsettiklerini gizlemiyorlardı. Fakat şeytanın bu modem hava¬ 
rileri kendilerinden gelebilecek "tehlike'den çekindikleri için ma¬ 
sum halkı zindana tıkıyor, dünya kamuoyuna da kurbanlarının ül¬ 
ke ve toplum için tehlike arzettiğini duyuruyorlar. Kısacası, eskiler 
yalnızca tirandı fakat şimdiki bazıları aynı zamanda utanmaz yalan¬ 
cıdır da. 

31. Hz. Yusuf (a.s) zindana gönderildiği zaman muhtemelen yirmi 

yaşlarındaydı. Bu Kuran veTalmud daki iki cümleden çıkarılmak¬ 
tadır. Kuran (ayet, 42'de): "Orada yaklaşık on yıl kadar kaldı," de- 
mektedin(*) Talmud ise şöyle der: "Yusuf o izzet ve sadakat makamı¬ 
na yükseltildiğinde otuz yaşındaydı." 

32. Kitab-ı Mukaddes e göre iki mahkumdan biri Mısır hükümda¬ 
rının aşçıbaşısı, diğeri ise fınncıbaşısı idi. Talmud'a göre, bir şölen 
esnasında ekmekte taş, şarapta sinek bulunduğu gerekçesiyle mah¬ 
kum edilmişlerdi. 

33. iki mahkumun Hz. Yusuf un (a.s) doğruluğunu tasdik etmesi 
Hz. Yusuf un (a. s) zindanda yüksek bir saygınlık kazandığını göste¬ 
rir. Böyle olmasaydı, iki mahkumun rüyalarını yalnızca kendisine 
yorumlatmak ve ona biat etmek istemeleri için hiçbir neden olamaz¬ 
dı: "Biz senin muhsinlerden olduğun görüşündeyiz" demeleri bu nu 
göstermektedir. Demek ki daha önceki ayetlerde anlatılan olaylar 
her tarafta duyulmuş; zindanın dışındaki ve içindeki insanlar Hz. 
Yusuf un (a.s) herhangi bir suç yahut günah işlemediğini öğrenmiş¬ 
lerdi. öte yandan, o çetin takva imtihanını başarıyla geçerek ne ka¬ 
dar asil bir ruh taşıdığını da kanıtlamış durumdaydı. Benzeri bir 
takvaya bütün Mısır'da yaşayan kendi dini liderleri arasında bile 
rastlamak mümkün değildi. Yalnız mahkumların değil, subay ve 
gardiyanların bile kendisine izzetli ve emin bir kişi nazarıyla bakma¬ 
larının nedeni buydu. Kitab-ı Mukaddes de bunu teyid eder "Ve gar¬ 
diyan zindanda daha önce tutuklu bulunan tüm mahkumlan Yu¬ 
suf un eline teslim etti. Böylece ne yaptılarsa, onu Yusuf yapmış ol¬ 
du. Gardiyanın izlediği hiçbir şey yoktu ki Yusuf un eli altından çık¬ 
mış olmasın." (Tekvin, 39: 22-23). 

(*) Ayette "bıd'a sinin" şeklinde geçen sıfat tamlaması Mevdudi tarafından on yıl ka¬ 

dar şeklinde tercüme edilmiştir. (Çeviren) 
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37 Dedi ki: "Size rızıklanacağınız bir yemek gelecek olsa, ben mutla¬ 

ka size daha gelmeden önce onun ne olduğunu haber veririm. Bu, rabbi- 

min bana öğrettiklerindendir. Doğrusu ben, Allah'a iman etmeyen, ahi- 
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reti de tammayanlann ta kendileri olan bir topluluğun dinini terket- 

tim." 
38 "Atalarım İbrahim’in, İshak'ın ve Yakub'un dinine uydum. Al¬ 

lah'a hiç bir şeyle şirk koşmamız bizim için olacak şey değil. Bu, bize ve 

insanlara Allah'ın lütuf ve ihsanındandır, ancak insanlardan çoğu şük¬ 

retmezler." 

39 "Ey zindan arkadaşlarım, birbirinden ayn (bir sürü) Rabler mi da¬ 

ha hayırlıdır, yoksa kahhar (kahredici) olan bir tek Allah mı?" 
40 "Sizin Allah’tan başka taptıklarınız, Allah'ın kendileri hakkında 

hiç bir ispatlayıa-delil indirmediği, sizin ve atalarınızın ad olarak adlan¬ 

dırdıklarınızdan başkası değildir. Hüküm, yalnızca Allah’ındır. O, ken¬ 

disinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru olan din 

işte budur, ancak insanların çoğu bilmezler." 

41 "Ey zindan arkadaşlarım, ikinizden biri efendisine şarap içirecek, 

diğeri ise asılacak, kuş onun başından yiyecek. İşte hakkında fetva iste¬ 

mekte olduğunuz iş (artık) olup bitmiştir."34 

AÇIKLAMA 

34. Kıssanın ruhunu teşkil eden ve bizzat Kur an da Tevhid in en 

belirli biçimde ifadesini bulduğu bu konuşma ne Kitab-ı Mukad¬ 
deste ne de Talmud'ta hiçbir şekilde yer almaz. Bu kitaplara bağlı 
olanların Hz. Yusuf a (a. s) bir peygamber olarak değil, yalnızca ha¬ 
kim ve muttaki bir kişi nazarıyla bakmalarının nedeni budur. işte bu 
yüzden, bu ayetlerle ilgili olarak, Papaz Rodvvell, Hz. Muhammed'e 
(s.a), kendi düşünce ve kanaatlerini Hz. Yusuf un (a. s) ağzıyla ifade 

etmek ithamında bulunur. Fakat, Kuran Hz. Yusuf un hayatının bu 

iki yönünü açık bir şekilde gözler önüne sermekle kalmaz, aynca 
kendisini mesajını hapisteyken bile tebliğ eden bir Peygamber ola¬ 

rak bize tanıtır. 

Bu konuşmanın telkin ettiği birkaç önemli hususu tek tek ele al¬ 

mak faydadan hali olmayacaktır. 

l)Bu, Hz. Yusufu (a.s) hakkı tebliğe başlamış gösteren ilk vesile¬ 
dir. Bundan önce Kuran, Peygamberi hayatınm çeşitli dönemlerin¬ 
de anarken onu manevi derecesi yüksek biri olarak takdim etmiş fa¬ 
kat mesajı tebliğ ettiğini gösteren hiçbir imada bulunmamışü. Bun¬ 
dan apaçık çıkan sonuca göre, bu dönemler birer hazırlama döne¬ 

miydi ve nübüvvet kendisine zindanda verilmişti; dolayısıyla sözko- 
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nusu konuşma bir peygamber sıfatıyla yaptığı ilk konuşmaydı. 

2) ilaveten bu konuşma Hz. Yusuf un (a.s) kimliğini başkalarına 
ifşa ettiği ilk vesiledir. Bundan önce kendisini basma gelenlere ses¬ 

sizce sabredip Hz. İbrahim (a.s) ve diğer peygamberlerle olan müna¬ 
sebetini ifşa etmeyen biri olarak görmekteyiz. Kervana köle olarak 
katılıp Mısır'a gittiğinde; el-Aziz'in kendisini satın alıp sonra zindana 

gönderdiğinde hep sessiz kalmıştır. Oysa Hz. İbrahim. Hz. lshak ve 
Hz. Yakub'un (a. s) adlan çok meşhurdu ve onlan itibar kazanmak 
için kullanabilirdi. 

Ismailî ve Medyenli olan kervancılar, ailesine çok yakın idiler. Mı¬ 
sırlılar içinse "İbrahim" adı oldukça daniş bir addı. Hatta Hz. Yu- 
sufun (a.s) bu konuşma içinde adlarını zikrediş biçimi gösteriyor ki. 

babasının, büyük babasının ve sonraki atasının şöhreti Mısır'a ka¬ 
dar ulaşmıştı. Fakat bu avantajlara rağmen Hz. Yusuf un (a.s), ken¬ 
dini içinde bulunduğu çıkmazdan kurtarayım deyip de herhangi bir 
buhranlı anda onların adlannı zikretmedi. Şu halde Hz. Yusuf (a.s) 
başına bu gelenlerin kaçınılmaz olduğunu ve Allah tarafından seçil¬ 
miş olduğu için görev öncesi eğitilmekte bulunduğunu muhtemelen 
biliyordu. Şimdi artık kendisi için zaruri olan şeyi yapmalı, görevi 
uğruna bu gerçeği ifşa etmeli ve bunu da yeni bir din getirmediğini 
Hz. İbrahim. Hz. lshak ve Hz. Yakub'un (a.s) talim ettiği dini haber 
verdiğini göstermek için yapmalıydı. Böyle yapmak zorundaydı; 
çünkü mesaj, yeni, sonradan zuhur etmiş ve bid atmiş (türedi) gibi 
sunulamazdı. Mesajın özü buna maniydi, çünkü aynı evrensel ve 

ebedi hakikat daha öncekiler tarafından da daima aynı şekilde inti¬ 
kal ettirilmişti. 

3) Bu konuşma bize bir insanın, tıpkı Yusuf peygamber gibi eğer 

halis niyete ve gerekli bilgeliğe sahipse mesajı tebliğ etmek üzere du¬ 
rumun gerektirdiği bir metodu izleyebileceğini gösterir. İki adam 
ona itimad ederek kendisinden rüyalarını yorumlamalarını isterler. 

Buna verdiği cevapta şöyle der: "Rüyalarınızı yorumlayacağım, fakat 
ilkin size, bana rüyalarını yorumlama gücü veren bilgimin kaynağını 
haber vereyim." Bu suretle onlann taleplerini avantaj olarak kulla¬ 
narak kendi itikadını onlara vazeder. Bundan öğrendiğimiz şudur: 

Eğer hakikata kalben ram olmuş bir kişi, bu hakikati tebliğ etmekte 
güçlü bir istek duyuyorsa konuşmasının seyrini, nakletmek istediği 
mesajın yönüne doğru kolaylıkla çekebilir. Buna mukabil bir kişi 
eğer mesajını nakletmek için güçlü bir arzu duymuyorsa, amacına 
ulaşmasını sağlayacak yüzlerce fırsatla bile karşılaşsa değerlendire¬ 

cek tek bir fırsat bile "bulamaz". Yalnız insan, mesajı isteksiz muha- 
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tabının kulağını zorla, tıka basa sokmaya çalışan ve bu kaba sunuş 
tarzından dolayı da sadece dinleyenin zihninde bir tiksinti ve nefret 
yaratan bilgisiz ve budalalann acemice telkinlerinden, bu işi bir hik¬ 

metli kişinin hakkıyla ve edebine uygun bir şekilde yerine getirişi 
arasındaki farkı ayırabilmek dikkatinde olması gerekir. 

4 Bu konuşma bize mesajı sunarken takip edilmesi gereken doğ¬ 

ru usulü de öğretir. Hz. Yusuf (a.s), hemen işin başında imana ilişkin 
ayrıntıları ve itikadi düzenlemeleri sunmamış, iman edenle etmeye¬ 
ni, yani Tevhid ile Şirk'i birbirinden ayıran en temel esas üzerinde 
durmuştur. Daha sonra sağduyu sahibi bir kişiyi iknada başarısızlı¬ 
ğa uğramamak için de mesajı gayet akli bir tarzda sunmuş ve ortaya 
sürdüğü deliller bu iki kölenin zihninde derin tesirler uyandırmıştır. 
"Hangisi daha iyi. Çeşit çeşit tanrılar mı, yoksa bir tek Kadir-i Mutlak 
Allah mı?" Köleler, kendi şahsi tecrübelerinden bir tek efendiye hiz¬ 
met etmenin, bir çoğuna birden hizmet etmekten daha iyi olduğunu 
bilmekteydi. Dolayısıyla Alemlerin Rabbına hizmet etmek dururken 

O nun kullarına hizmet daha iyi olamazdı. Dahası Hz. Yusuf (a.s) on¬ 
ları doğrudan imanı kabule ve itikadlannı redde davet etmemiş; ol¬ 
dukça hikmetli bir yol tutarak önce şuna dikkatlerini çekmişti: "Bizi 

ve tüm insanlığı kendisinden başkasına köle etmemesi Allah ın bir 
lütfudur. Ancak insanların çoğu O na şükretmez. Yalnızca O na kul¬ 
luk etmek yerine kendilerine tanrılar icad ederek onlara taparlar." 

Zikre şayan birşey daha vardır ki, teklif ettiği imanın mi*yan hikmeti 
esas almaktadır, herhangi bir icbar sözkonusu değildir. "Sizin servet 
tannsı, sağlık tannsı, bolluk tanrısı, yağmur tannsı vs. diye isimlen¬ 
dirdiğiniz tannlar hiçbir gerçekliğe tekabül etmeyen isimlerden iba¬ 

rettir sadece. Herşeyin gerçek sahibi, sizin tüm kainatın Rabbi ve ya- 
raücısı olarak kabul etmeniz gereken Yüce Allah'tır. Allah hiçbirşe- 
ye, hiç kimseye uluhiyet adma ne bir yetki vermiş ne de böyle bir şeyi 
tasdik etmiştir. Aksine, tüm kudretleri, tüm hak ve yetkileri kendine 
hasretmiş ve emretmiştir: "Yalnız bana kulluk ve itaat edin". 

5) Bu konuşmadan çıkanlabilecek bir şey daha van Hz. Yusuf 
(a.s) mesajı tebliğ için bu on yıl "fırsat 'mı çok iyi değerlendirmiş ol¬ 
malıdır. Bazıları Hz. Yusuf un (a. s) mesaja davet için değerlendirdiği 
zamanın yalnızca o dönem olduğunu düşünür: Oysa bu iki sebepten 
ötürü yanlıştır. Birincisi, bir peygamberin uzun bir süre görevini ih¬ 
mal etmesi düşünülemez. İkincisi, iki kişi rüyalarını yorumlatmak 
üzere kendisine yaklaştığı zaman bu fırsatı değerlendirebilecek du¬ 
rumda olan bir peygamberin, Rabbı tarafından kendisine emanet 
edilmiş olan mesajdan hiç söz etmeksizin zindanda bir on yıl geçire¬ 
bileceği düşünülemez. 
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42 İkisinden kurtulacağını, sandığı kişiye dedi ki: ''Efendinin katın* 

da beni hatırla." Fakat şeytan, efendisine hatırlatmayı ona unutturdu, 

böylece daha nice yıllar (Yusuf) zindanda kaldı.33 

43 Hükümdar36 "ben (rüyamda) yedi besili inek görüyorum, onlan 

yedi zayıf inek yiyor; bir de yedi yeşil başak ve diğerleri ise kupkuru. Ey 

önde gelen (kahin-bilginler,) eğer rüya yorumluyorsanız benim bu rüya¬ 

mı çözüverin"37 dedi. 

44 Dediler ki: "(Bunlar) Karmakarışık düşlerdir. Biz böyle düşlerin 

yorumunu bilenler değiliz." 

45 0 iki kişiden kurtulmuş olanı, nice zaman sonra hatırladı ve: "Ben 

bunun yorumunu size haber veririm, hemen beni (zindana)38 gönderin" 

dedi. 
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AÇIKLAMA 

35. Bazı müfesslrler bu ayeti şöyle yorumlar: "Şeytan Hz. Yusuf a 

(a.s) Rabbini (Allahı) unutturdu. Allah tan daha çok bir insanı gü¬ 
vendi. Köleden efendisine kendisini serbest bırakması için hakkında 
sözetmesini istedi. Bu yüzden Allah onu, bir süre daha zindanda tu¬ 

tarak cezalandırmış oldu." Aslında böyle bir yorum tümüyle hatalı¬ 
dır. Allame İbn Kesir, ilk müfessirîerden olan Mücahid. Muhammed 
lbn lshak ve bir takım müfessirlerin dediklerine göre ayette geçen 

"ona" (hu) zamiri (Yusufa (a.s) değil), serbest kalacak olan adama ra- 
cidir. Bu durumda ayetin anlamı şöyle olacaktır: "Şeytan onu (yani 
sert* >t kalacak adamı) öylesine ihmale daldırdı ki adam ondan (yani 

Hz. Yusuf tan (a.s)) rabbine (yani efendisi olan krala) bahsetmeyi 
unuttu." İlk görüşte olan müfessirler, bu türlü yorumlarını teyid et¬ 
mek için bir de hadise başvururlar. Bu hadise göre Rasulullah (s.a) 

şöyle buyurmuştur: "Eğer Yusuf peygamber söylediğini söylememiş 

olsaydı daha yıllarca zindanda kalmayacaktı." Ne var ki Allame lbn 
Kesir şöyle demektedir "Bu hadis, kabul edilemez çünkü rivayet zin¬ 
ciri zayıftır. Dahası ravilerden ikisi, Sufyan bin Vakıı ile İbrahim bin 
Yezid, güvenilir kişiler değildir". Bırakalım rivayetin teknik temelin¬ 
deki zayıflığı, hadis sağduyuya da aykırıdır. Haksızlığa uğramış böy¬ 

le bir kimse kurtulmak için birtakım yollara başvuruyorsa bu, onun 
Allah ı unutması. O na dayanmaktan vazgeçmesi demek değildir. 

36. Hapis yıllarındaki olayların değerlendirilmesi bırakılarak kıs¬ 

sa, tekrar Hz. Yusuf un (a.s) dünyevi mertebesini yükseltmeye baş¬ 
ladığı zamandan başlatılıyor. 

37. Kitab-ı Mukaddes ve Talmud'a göre kral gördüğü rüyalardan 

ötürü oldukça ürkmüş ve kafası karışmıştı. Bu yüzden ülkesi çapın¬ 
da bir ferman çıkararak tüm bilgin, kahin ve sihirbazlan bu rüya!an 
yorumlamaya çağırmıştı. 

38. Kur an, aşçıbaşının ricasını çok öz olarak anlatmakta, fakat 

Kitab ı Mukaddes ve Talmud aynntılanyla vermektedir. Bu iki kita¬ 
ba göre (ki böyle olması bir nedene dayanmaktadır) aşçıbaşı Hz. Yu¬ 

suf un (a.s) hapisteki yaşan tısım ve rüyalarını nasıl isabetli biçimde 

yorumladığım anlatmış ve kendisinden Hz. Yusuf un (a.s) bu amaçla 
zindandan çıkarılması için niyazda bulunmuştu. Böylece hapise gi¬ 
dip, Hz. Yusuf tan (a. s) rüyanın tabirini sormak için müsaade iste¬ 
mişti. 
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46 (Zindana gidip:) "Yusuf, ey doğru (sözlü insan)..39 Yedi besili ineği 

yedi zayıf (ineğin) yediği ve yedi yeşil başakla diğerleri kuru olan (rüya) 

konusunda bize fetva ver. Umarım ki insanlara da (senin söylediklerin¬ 

le) dönerim, belki onlar (bunun anlamını) öğrenmiş olurlar."40 

47 Dedi ki: "Siz yedi yıl, önceleri (ektiğiniz) gibi ekin ekin, yediğini¬ 

zin az bir kısmı dışında (kalanını) biçtiklerinizi başağında bırakın." 

48 Sonra bunun arkasından (kuraklığı) zorlu yedi yıl gelecektir, sak- 

ladığınız az bir miktar dışında, daha önce biriktirdiğinizi yiyip bitire¬ 
cektir." 

49 Sonra bunun arkasından bir yıl gelecektir ki, insanlar onda bol bol 

yağmura kavuşturulacak ve onda sıkıp-sağacaklar."41 

50 Hükümdar dedi ki: "Onu bana getirin." Ona elçi geldiğinde (Yu¬ 

suf:)42 "Efendine (Rabbine) dön de ona soruver: "Ellerini kesen o kadın- 
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ların durumu neydi? Doğrusu benim Rabbim, onların hileli düzenlerini 

gerçekten bilendir."43 

AÇIKLAMA 

39. Arapça'da "sıddık” kelimesi doğruluk ve gerçeğin kendisinde 

teeessüm ettiği kimse için kulanılır. Demek ki hizmetkar (aşçıbaşı) 
Hz. Yusuf'un (a.s) saf karakterinden öylesine derinden etkilenmiş ki 
yıllar bu izlenimi kalbinden silmeye güç yetirememiş. (Ayetin daha 
doyurucu anlamı için Nisa suresinin 99. açıklama notuna başvuru¬ 
nuz.) 

40. Yani. Seni haksız yere zindanda bırakmalan konusunda ken¬ 

di hatalarını kabul edip senin haklı olduğunu anlayabilirler belki ve 
bakarsın ben de sana zindanda verdiğim sözü yerine getirme fırsatı 
bulmuş olurum." 

41. " - • " ifadesinin anlamı sıkarlar" demektir. Burada yağ¬ 

murlar ve Nil tasmaları nedeniyle kıtlık villan ardından gelen bolluk 
dönemi anlatılmak istenmektedir. Çünkü ülke yağmurlarla sulan¬ 
dığında yağ sıkmak için bol tohum, meyve sıkmak için bol meye, 
davarlardan süt sağmak (sıkmak) için bol yem yetişecektir. Şu da 
belirtilmelidir ki Hz. Yusuf (a.s) yalnız kralın rüyasını yorumlamakla 

kalmamış aynı zamanda vedı bolluk yılı ardından gelen yedi kıtlık yı¬ 
lında tahıl depolamak gerektiğini söyleyerek vol da göstermiştir. Da¬ 

hası yedi kıtlık yılı ardından yine bolluk döneminin başlayacağını 
müjdelemiştir: halbuki kralın rüyasında buna dair hiçbir ima vok- 
lur. 

42. Kitab-ı Mukaddes ve Talmud. kıssanın bu en önemli bölümü¬ 

nü zikretmezler. Hz. Yusuf (a.s) hapse maruz kalmış fakat bu. ka¬ 
rakterini değiştirmemiştir. Öte yandan Kiıab-ı Mukaddes e göre "Fi¬ 
ravun adam göndenp Yusuf u çağırtmış ve adamlar onu apar topar 

zindandan çıkarmışlar. Yusuf da traş olmuş üstünü başını düzelt¬ 
miş ve Firavun un huzuruna çıkmış ur. Talmud ise olayı daha adi 
seviyeden zikreder: Kral. Yusuf un huzuruna getirilmesini emretti. 

Fakat korkar da rüyayı doğru biçimde yorumlayamaz diye subayla- 
nna delikanlıyı traş eti ıelerini emretti, ürkütmemeleri için emir ver¬ 
di. Ve kralın kölesi. Yusufu zindanından aldı, sonra onu traş etti, ye¬ 
ni elbiseler giydirdi ve kralın huzuruna çıkardı. Kral tahtında oturu¬ 
yordu. Tahtı süsleyen mücevherlerin parıltıları Yusufun gözlerini 
kamaştırmaktaydı. Kralın tahtı ile (Hz. Yusuf (a.s) arasındaki mesa- 
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fe) yedi adım tutmaktaydı ve prenslerin yahut kralla samimiyeti 
olanların tahta altı adım yaklaşması gibi bir gelenek vardı Mısır'da. 
Eğer ülkenin önde gelen yahut özel bir yurttaşı huzuruna çağrılmış¬ 

sa kral üç adım mesafeye kadar tenezzül eder, onunla oradan konu¬ 
şurdu." fTalmud, H. Poiano, sh. 87-88). 

Talmudda çizilen bu seviyesi düşük tip ile Kur an da resmedilen o 
kendinden emin, yüksek ruhlu ve asil tip arasında yapılacak bir mu¬ 

kayese, bütün tarafsız münekkidleri, Kur an da zikredilen şahsın 
tam bir peygamber olduğu fikrine yöneltecektir. Kaldı ki Talmud'taki 
tasvir oldukça itiraz götürür bir niteliktedir. Eğer Hz. Yusuf (a.s) 

önünde yerlere kadar eğildiği tahtın mücevherleriyle gözleri kama¬ 
şan korkak ve yılışık bir delikanlı gibi davranmışsa, kral ve maiyyeti 
Hz. Yusuf tan (a.s) nasıl ve neden dolayı etkilendiler de şunlan söyle¬ 

diler: "Bu İbrani, bilgelik ve maharetini kanıtladı. Dahası ondaki bil¬ 
giyle ülkemiz kıtlığın sancılarından kurtulacak." Nasıl oldu da kral 
onu hiç çekinmeden "yalnızca kendisi bakımından ikinci adam" ola¬ 
cak şekilde ülkenin "vali "si tayin edebildi? Tüm bunlar göstermekte¬ 

dir ki bu zaman zarfında Hz. Yusuf (a.s) akli ve ahlaki meziyetini is¬ 
patlamış, haksız yere hapiste yatmasını protesto ederek bu meziye¬ 
tini daha da yüceltmişim Aksi takdirde onlar Mısır gibi ileri ve mede¬ 
ni bir ülkede kendisini en yüksek makama yükseltmezlerdi. 

43. Hz. Yusuf (a.s) bu meselenin araştınlmasmı, kendi masumiye¬ 

tinden herhangi bir şüphe duymasından ötürü istiyor değildi. Çün¬ 
kü bundan kesinlikle emindi: "Rabbirn benim tamamiyle masum ol¬ 
duğumu biliyor... onların tuzaklarını da... Fakat sizin rabbiniz (efen¬ 

diniz) beni niye zindana gönderdiğini araştırmak zorundadır. Zira 
artık halkın önüne herhangi bir suçlama veya kötü şöhretle çıkmak 
istemiyorum. Dolayısıyla genel bir soruşturma, benim, zulmün ma¬ 

sum bir kurbanı olduğumu ispat edecektir. Bu zulmü işleyenler 
kendi hanımlarının işlediği günahı örtbas etmek için beni hapse tı¬ 
kan soylular ve liderlerdir." 

Bu isteğin dile geldiği kelimeler açıkça göstermektedir ki kral, el- 

Aziz in karısının verdiği şölende neler olup bittiğini bütün ayr ntıla- 
nyla bilmekteydi. Yalnızca tek bir hatırlatmanın yeterli olmasının 
nedeni buydu. 

Bu istekteki zikre değer olan diğer şey, Hz. Yusuf un (a.s) olayda 

büyük rolü olan el-Aziz in hanımıyla ilgili hiçbir imada bulunmama¬ 
sıdır. Velinimetinin karısını, kendisine kötülük etmiş olmasına rağ¬ 
men bu işe hiç bulaştırmaması onun asil karakterinin bir diğer deli¬ 

lidir. O sadece parmaklannı kesen kadınlan topluca zikretmekle ye¬ 
tinmiştir. 
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51 (Hükümdar topladığı o kadınlara:) "Yusuf’un nefsinden murad al¬ 
mak istediğinizde sizin durumunuz neydi?" dedi.44 Onlar: "Allah için, 

haşa" dediler. "Biz ondan hiç bir kötülük görmedik." Aziz (Vezir)in de 
kansı dedi ki: "îşte şu anda gerçek orta yere çıktı; onun nefsinden ben 
murad almak istemiştim. O ise gerçekten doğruyu söyleyenlerden¬ 

dir."45 
52 (Yusuf aracıya şunu söyledi:)46 "Bu, (itiraf Vezirin) yokluğunda 

gerçekten kendisine ihanet etmediğimi ve gerçekten Allah'ın ihanet 
edenlerin hileli-düzenlerini başanya ulaştırmadığını kendisinin de bi¬ 

lip öğrenmesi içindi." 

AÇIKLAMA 

44. Soruşturmanın yürütülüş biçimine bakarak kralın kadınlan 
huzuruna çağırtarak sarayındaki güvenilir kimseleri şahid getirme¬ 
lerini istemiş olduğu söylenebilir. 

45. Soruşturma ve delillerin ortaya çıkışı, özellikle soruşturma ta¬ 

lebinin Hz. Yusuf tan (a.s) gelmesi halkın dikkatini onun üzerine yo¬ 
ğunlaştırmış, bu da Hz. Yusuf un (a. s) ülke çapında isim yapmasına 
yol açmıştır. 

Tüm bilginlerin,kahinlerin ve sihirbazlann başansızhğa uğradığı, 
aciz kaldığı bir zamanda kralın rüyasını yorumlamıştır. Kralın bizzat 
kendi huzuruna getirilmesini emretmesine rağmen (yani bu denli 
ciddi bir durumda) hapse atılmasını protesto etmiş ve hapse atılma¬ 
sına neden olan hadisenin soruşturulmasını istemiştir. Tabiatıyla 
bu istek halkı meraka boğmuş ve öfkeyle soruşturmanın sonucunu 
beklemeye sevketmiştir. Böyle bir durumda tahkik ve araştırma so¬ 
nuçlarının, Hz. Yusuf un (a.s) itibarını nasıl yükselttiği tahmin edile¬ 
bilir. öylesine ki, kral ve maiyyeti Hz. Yusuf u (a. s) yaklaşmakta olan 
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felaketten ülkeyi kurtaran yegane şahıs olarak ilan etmiştir. Hz. Yu¬ 
suf un (a.s) artık ülkenin tüm kaynaklarının kendi ellerine, kendi ta¬ 
sarrufuna bırakılması gerektiğini önermesinde ve kralın bu teklifin 
acilen yürürlüğe konmasını kabul etmesinde şaşılacak bir taraf ol¬ 
mayacaktır. Çünkü, eğer rüyanın yorumu meselesinde vazgeçilme¬ 
yecek kişi olmasaydı Hz. Yusuf un (a.s) koparabileceği en iyi karşılık 
biraz ödül ve serbest bırakılmaktan öte gitmeyecekti. Aksi takdirde 
"ülke kaynaklarının tasarrufunu bana devredin" diyemeyecek ve 
kral bu öneriyi hemen kabul edip iktidarı Hz. Yusuf a (a.s) vermeye¬ 
cekti. Nitekim 5o ve 56. ayetlerde bıı husus geçecektir. Bu durum 
değerlendirmesini Kitab-ı Mukaddes ve Talmud da teyid etmekte¬ 
dir. 

46. Hz. Yusuf (a.s) bu sözleri zindanda, soruşturma sonucunu öğ¬ 

rendikten sonra söylemiş olmalıdır. Fakat Ibn feymiyye ve lbn Kesir 
gibi büyük alimler de dahil olmak üzere bazı müfessirler bu cümle¬ 
nin el-Aziz in hanımının bir önceki konuşmasının devamı olduğu gö¬ 
rüşündedirler. İddialarına göre bu cümle bir öncekiyle hem hudut¬ 
tur; çünkü Aziz in hanımının "Yusuf kesinlikle haklı" mealindeki 
sözleriyle hanımının konuşmasının bittiğini ve ardından Hz. Yu¬ 
suf un (a.s) konuşmasının başladığını gösteren bir temyiz kelimesi 
yoktur. Dolayısıyla eğer her iki konuşma da iki ayn şahıs tarafından 
yapılmış olsaydı iki cümlenin belirli bir kelime ile ayrılması yahut iki 
cümlenin ayn olduğunu gösteren bir ipucunun bulunması gerektiği 
görüşünde müttefiktirler. Her ikisi de olmadığına göre 52. ayetteki 
sözcükler 51. ayetteki konuşmanın bir devamından başka birşey de¬ 
ğildir. Ancak ben lbn Teymiyye gibi bir alimin gözünden nasıl olup da 
bu püf noktasının kaçtığına doğrusu şaşırdım. Çünkü sözkonusu 
ipucu, konuşmanın içinde açık biçimde geçmektedir. Hanımın 51 
ayetteki itirafı onun düşük karakterini yansıtmakta, buna karşılık 
52. ayetteki asil ve ağırbaşlı konuşma, hanımı düştüğü seviyeden çı¬ 
karmak isteyen bir havadadır. Bu ise yalnızca Hz. Yusuf un (a.s) asil 
karakterini yansıtmaktadır. Apaçıktır ki. bu sözler doğru, kerem sa¬ 
hibi, mütevazi ve Allah'tan korkan birinin sözleridir; yoksa "bana 
gel , hanımına karşı kötü niyetler besleyen birinin hangi ceza hak¬ 
kından gelir?" ve "...eğer isteğimi kabullenmezse hapse atılacak" gibi 
sözler sarfeden bir ağızdan çıkmaz, öte yandan böyle saf bir konuş¬ 
ma; Allah beni korusun! Rabbim bana bunca ihsanda bulunmuş¬ 
tur. şimdi nasıl böyle bir kötülüğü işlerim?" ve "Rabbim, zindanı 
onun beni çağırdığı şeye tercih ederim; eğer onun şeytani vasıtaları¬ 
nı benden uzaklaştırmazsan, onlann tuzağına kapılıp gideceğim," 
diyen birine ait olmalıydı. Bu yüzden bir kimse böyle saf bir konuş¬ 
mayı tevbe edip imana geldiğine ve yolunu değiştirdiğine dair açık 
bir ipucu olmaksızın Aziz'in hanımına atfedemez; kaldı ki böyle bir 
ipucu yoktur. Bu halde konuşmanın Hz. Yusuf (a.s) tarafından ya¬ 
pılmış olduğu gerçeği açıklık kazanmaktadır. 
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53 "(Yine de) Ben nefsimi temize çıkaramam. Çünkü gerçekten nefis, - 
Rabbimin kendisini esirgediği dışında- var gücüyle kötülüğü emreden¬ 

dir. Şüphesiz, benim Rabbim, bağışlayandır, esirgeyendir." 
54 Hükümdar dedi ki: "Onu bana getirin, onu kendime bağlı kıla¬ 

yım/ Onunla konuştuğunda da (şöyle) dedi: "Sen bugün bizim yanımız¬ 
da (artık) önemli bir yer sahibisin, güvenilir (bir danışman-yöneti- 

ci)sin."47 
55 (Yusuf) Dedi ki: "Beni (bu) yerin (ülkenin) hâzineleri üzerinde (bir 

yönetici) kıl. Çünkü ben, (bunları iyi) bir koruyucuyum, (yönetim işleri¬ 

ni de) bilenim."47/a 

AÇIKLAMA 

47. Şu demek isteniyor: "Hakkında öyle yüksek bir kanaata sahip 
olduk ki, memleketin en yüksek sorumluluk isteyen memuriyetini 
sana çekinmeden tevdi edebiliriz." 

47/a. Bu ayette bir takım önemli sorular gündeme gelmektedir. 

Şimdi bunlan birer birer tarüşalım: 
ilk soru şudur: Hz. Yusuf un (a. s) krala yaptığı teklif bir memuri¬ 

yet için miydi? Daha önceki açıklama notlarının ışığında vuzuha ka¬ 
vuşmuş olmalıdır ki, mesele hedefine varmasını sağlayacak bir fırsat 
anım kollayan hırslı bir kişinin başvurusu, yahut bir ricası olmadığı 
gibi, kralın kendi huzurunda dile getirilen bu teklifi kabul edişi de, 
(meselenin öncesi yokmuş gibi) aniden olmamıştır. Zira Talmud'a 
göre, "İbrani kendisini bilge ve uzman bir kimse olarak isbat etmiş¬ 
ti"; ayrıca Talmud, Hz. Yusuf un (a.s) şöyle dediğini nakleder: "Şu ke¬ 
sin ki. benden daha temayüz etmiş biri daha yok: Nihayet ben Al¬ 
lah'ın tüm bilgileri öğrettiği biriyim". Aziz, nedimleri, şehzadeleri, 
subayları ve bürokrattan, Hz. Yusuf (a.s) huzurdayken artık onun 
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gerçek değerini öğrenmiş durumdaydılar ve başından son on yılda 
geçen değişiklikler esnasında sergilediği yüksek karakteri bizzat 
müşahade etmişlerdi. Böylece Hz. Yusuf (a.s) tevazuda. doğrulukta, 
önsezide, kendini kontrolde, güvenilirlikte, cömertlikte, zeka ve an¬ 
layışta eşsiz olduğunu kanıtlamıştı. Bu özellikler karşısında muha- 
tablan bildi ve anladı ki. ülke kaynaklarının nasıl korunacağını, on¬ 
ların nasıl tasarruf edileceğini en iyi bilen, kaynaklan geleceğin te¬ 
minatı olarak mahfuz tutabilecek yegane kişi odur. Bu yüzden Hz. 
Yusuf (a.s) isteğini belirtir belirtmez bütün kalbleriyle kendisine gü¬ 
vendiler. Hz. Yusuf (a.s) hakkında kralın beslediği olumlu kanaat Ki- 
tab-ı Mukaddes’te teyid edilir: Aynca Talmud'da da belirtildiği gibi 
sadece kral değil, etrafında bulunan diğer yöneticilerde Hz. Yu¬ 
suf un (a.s) yönetime geçmesini ittifakla kabul etmişlerdir. 

Şimdi ikinci soruyu ele alalım: 'Hz. Yusuf a (a.s) güven duyulma¬ 
sını sağlayan gücün mahiyeti neydi?" Bu önemlidir, çünkü Kur an ı 
kavramada tecrübesi olmayan kimseleri bu ayette geçen "_-0 J'*" 
deyimi ve daha sonra geçen tahıl dağıtım işi yanıltmış; bu yanılgıyla 
sözkonusu memuriyetin bugünün 'Hazine Müsteşarı''.- "Kıtlık Döne¬ 
mi Danışmam" yahut "Maliye Bakam" türünden bir memuriyet ol¬ 
duğu sonucuna varmışlardır. Aslında memuriyeti bunlardan hiçbiri 
değildi, zira Kuran. Kitab-ı Mukaddes ve Talmud a göre Hz. Yusuf a 
(a.s) tüm iktidar tevdi edilmiş ve bir yöneticinin tüm imtiyazı veril¬ 
miştir. Tahta oturmasının (ayet. 100) ve kendisine melik denmesinin 
(ayet. 72) sebebi budur. Bizzat Hz. Yusuf (a.s) Allah a kendisine me- 
likliği bahşettiği için şükretmiştir (ayet. 100). Herşeyden öte. bizzat 
Allah bu olaya tanıktır; mealen: "Böylece Yusuf a ülkede iktidar ver¬ 
dik. Artık ülkenin her yanma istediği gibi tasarruf etme hakkına sa¬ 
hip olmuştu" (ayet. 56). Kitab-ı Mukaddes e baktığımızda şunlan 
okuyoruz: "Ve Firavun Yusuf a dedi: '"Evimi mekanın bileceksin ve 
halkın senin emrinle yönetilecek. Ben yalnız tahtta senden büyük 
olacağım. Bak. tüm Mısır ülkesini yönetmeye seni tayin ediyorum. 
Senden habersiz Mısır ülkesinde hiç kimse ne parmağım kıpırdata¬ 
bilecek ne de adım atabilecektir. Ve Yusufa Zaphnath-paaneah 
(Dünya Koruyucusu) adım verdi." (Tekvin. 41: 40-45). Talmud'a göre 
ise olay şöyledir: Ağabeyleri Mısır'dan babaları Hz. Yakub'a (a.s) 
döndüğünde Hz. Yusuf (a.s) hakkında kendisine şunlan söylediler: 
"Mısır meliki, halkı üzerinde öylesine egemen ki ondan üstünü yok. 
Herkes onun emriyle giriyor, onun emriyle çıkıyor ülkeye. Yöneten 
onun emirleri... Efendisi Firavun un nefesini harcamasına gerek bi¬ 
le yok." 

Meseleyle ilgili bir diğer soru da şu: Hz. Yusuf un (a.s) ülkedeki 
tüm iktidarın kendisine teslimi için yaptığı teklifin hedefi neydi? Hiz¬ 
metlerini kafir bir devletin kanunlarına güç katmak için mi gerçek¬ 
leştirdi? Yoksa elinde bulundurduğu hükümetin güçleriyle İslam'ın 
kültürel, ahlaki ve siyasi sistemlerini mi tesis etmek niyetindeydi? 
Bu sorulara en iyi cevap AHame Zemahşeri'nin Keşşaf tefsirinde 55. 
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ayete getirdiği yorumda verilmiştir. Şöyle diyor: Yusuf Aleyhisselam 
ülkenin kaynaklarım benim tasarrufuma verin şeklindeki teklifinde 
bulunduğu zaman niyeti Allah ın hükümlerini yürürlükte kılmak, 
hak ve adaleti tesis etmek ve tüm rasüller gibi görevini icra etmek 
üzere iktidar firsatı kollamaktı. Yoksa tahta geçmeyi, saltanat sev¬ 
dası için yahut dünyevi arzularını ve hırslarını tatmin için isteme¬ 
mişti. Böylece bir talepte bulundu; çünkü bu işi icra edebilecek bir 
başkasının bulunmadığını gayet iyi biliyordu." 

İşin açıkçası yukarıdaki soru en önemli ve temel meseleye götür¬ 
mektedir: Yusuf Allah Rasulü müydü, değil miydi? Eğer öyle idiyse 
Kur an nasıl oluyor da tağuti prensiplerle işleyen bir küfür düzenine 
hizmet edebilen (sözde Hz. Yusuf (a.s) böyle yapmıştır!) bir peygam¬ 
ber tipinden söz ediyor? Hatta daha da önemli bir soruya varıyoruz: 
O sadık bir kimse miydi, değil miydi? Eğer öyleyse, nasıl oluyor da 
hakimiyetin Allah'a değil de, krala ait olduğu teorisini (güya) pratikte 
uygulayabiliyor, oysa zindandayken "hükmün yalnızca Allah a ait 
olduğunu" (ayet, 40) söylememiş miydi? Ve eğer kimilerinin sandığı 
gibi o başvurusunu krala hizmet için sunmuşsa, bu demektir ki ha¬ 
pisteyken şu söylediklerine ilkece aykın bir iş yapmış demektir: 
"Hangisi daha hayırlı, çeşit çeşit tannian mı, yoksa tek bir kadir-i 
mutlak Allah mı?" Madem ki Mısır kralı halkın ittihaz ettiği "tann- 
lar'dan bir tanrıdır; o halde Islami bir hukukla yönetilen gayri islami 
bir düzenin yönetim işini üstlenmeyi, bu konuda hizmet vermeyi 
teklif etmesi Hz. Yusuf (a.s) için Rabbiyle kralı müsavi tutmak olmu¬ 
yor muydu? Böyle bir durumda sözkonusu yorumcuların Yusufa 
biçtiği yer ne olacaktır? 

Doğrusu bu ayeti böyle yorumlayan müslümanlann Hz. Yusuf un 
(a.s) manevi şahsını olmayacak derekelere düşürmeleri tam bir saç¬ 
malıktır. Bu durumlarıyla kendileri, bozulma dönemlerinde Yahu- 
dilerin geliştirdikleri zihniyetin bir benzerine saplanmış olmaktadır¬ 
lar. Ahlak ve maneviyatları çökmeye başladığında Yahudiler kendi 
düşük karakterlerini haklı göstermek ve daha da alçalmaya mazeret 
kotarmak için nebi ve velilerini düşük karakterli insanlar olarak res¬ 
metmeye başlamışlardı. Aynı şekilde gayri müslim hükümetlerin 
yönetimi altına giren kimi müslümanlar, bu yönetime hizmet etmek 
istemişler fakat, İslam'ın talimatı ve müslüman atalarının sergiledi¬ 
ği örnekler önlerine dikilmiş ve utanmışlardı. Bu yüzden şuurlarını 
pasif hale getirmek suretiyle bu ayetin hakiki anlamından sarf-ı na¬ 
zar ettiler ve peygamberin gayri İslami kanunlarla yönetilen bir ülke¬ 
nin gayri müslim yöneticisine hizmet etmek azmiyle memuriyet pe¬ 
şine düştüğü şeklinde saptırdılar. Oysa peygamberin kendi kıssası 
bize öyle bir hisse vermede ki, tek bir müslümanın bile yalnız başına, 
İslami safvetiyle imanı, aklı ve hikmetiyle tüm bir ülkede İslami bir 
inkılab oluşturabileceğini; gerçek bir müminin, ahlaki seciyesini ge¬ 
rektiği gibi kullanarak, bütün bir ülkeyi ordusuz, cephanesiz ve do- 
nanmasız fethedebileceğin! öğretmektedir. 
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56 İşte böylece biz yeıyüzünde Yusuf'a güç ve imkân verdik. Öyleki, 

onda (Mısır'da) dilediği yerde konakladı.48 Biz kime dilersek rahmetimi¬ 

zi nasib ederiz ve iyilik yapanların ecrini kayba uğratmayız. 

57 Ahiretin karşılığı ise, iman edenler ve takvada bulunanlar için da¬ 

ha hayırlıdır.49 

58 (Kuraklık başlayınca) Yusuf'un kardeşleri gelip yanına girdiler,50 

onlar onu tanımadıkları halde kendisi onlan hemen tanıdı.51 

59 Onların erzak yüklerini hazırlayınca dedi ki: "Bana babanızdan 

olan kardeşinizi getirin. Görmüyor musunuz, ben ölçüyü tam tutarım ve 

ben konukseverlerin de en hayırlısıyım." 

AÇIKLAMA 

48. Bu ayette zikredüenler tüm ülkenin tamamiyle onun kontrolü¬ 

ne girdiğini göstermek içindir. Yani ülke ona aitti, herhangi bir böl¬ 

gesi üzerinde dilediği gibi tasarruf edebilirdi ve avucunun içinde ol- 
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mayan hiçbir bölge mevcut değildi. İlk müfessirler de bu ayeti şöyle 

manalandınyorlar: "Biz Yusuf u Mısır'daki herşeyin sahibi yaptık. 

Dünyanın bu bölgesinde dilediğini dilediği yerde yapabilirdi. Zira bu 

ülkede bütün yetki kendisine verilmişti. Hatta kralı bile devirebile¬ 

cek bir güce sahipti." Taberi, en alim müfessirlerden addedilen Mü- 

cahid'den de bir nakilde bulunarak Mısır kralının Hz. Yusuf (a.s) 

aracılığıyla müslüman olduğunu da ekliyor. 

49. Bu zikredilenler, önceki ayetten, saltanat ve iktidarın, doğru¬ 

luk ve faziletin nihai mükafatı olduğu sonucuna varanların yanlış 

yorumuna karşı bir uyandır. Çünkü bir müminin arzulayabilceği ve 

ulaşmak için çabalayabileceği yegane mükafat, Allah'an Ahiret'te 

müminler üzerine ihsanı ve nimeti olabilir. 

50. Hz. Yusuf un (a.s) iktidara gelmesinden sonraki birkaç yıl için¬ 

deki olaylar sözü uzatmamak için zikredilmemiş ve kıssa peygambe¬ 

rin kardeşlerinin Mısır a gelip, îsrailoğullan'nın bu ülkede yerleşme¬ 

lerine zemin hazırlamaya çalışmalanyla başlatılmıştır. Ancak bu 

olaylara ışık tutmak zikre şayan olacaktır. Yusuf iktidarının ilk yedi 

yılında, ülkede büyük bir tahıl bolluğu vardı; herşey tıpkı Hz. Yu¬ 

suf un (a.s) rüyayı yorumladığı gibi olmuştu. Dalayısıyla Yusuf, bol¬ 

luk yıllan için öngörülecek tüm tedbirleri aldı ve krala bildirdi. Sonra 

yedi kıtlık yılı başladı ve yalnızca Mısır'ı değil, bütün komşu ülkeleri 

de etkisi altına aldı. Suriye, Filistin, Ürdün-ötesi ve Kuzey Arabistan 

yiyecek sıkıntısı çekmeye başladı. Kıtlığa rağmen yalnızca Mısırda 

sıkıntı yoktu zira Hz. Yusuf un (a.s) attığı akıllıca adımlar Mısır'ı em¬ 

niyete almıştı. Hz. Yusuf un kardeşlerinin tıpkı diğer komşu ülkeler 

ahalisi gibi Mısır'a gitmek zorunda kalıp huzuruna çıkmalarına ne¬ 

den olan şartlar bunlardı. Anlaşıldığına göre, Hz. Yusuf (a.s) herşeyi 

öyle ayarlamıştı ki hiç bir yabancı kendisinden özel izin almadan ta¬ 

hıl satın alamıyordu. Dolayısıyla kardeşleri Mısır'a ulaştığında bu 

darlık ekonomisinde sabit miktan satın almak için belirlenmiş özel 

izni alabilmek üzere Hz. Yusuf un (a.s) huzuruna çıkmak zorunda 

kalmış olmalıydılar. 

51. Kardeşlerinin Hz. Yusuf u tanımamalarına şaşacak birşey yok¬ 

tur; zira kendisini kuyuya attıkları zaman Hz. Yusuf (a.s) topu topu 

onyedi yaşında bir delikanlıydı. Ve şimdi karşılarında otuz sekiz ya¬ 

şında yetişkin bir kimse duruyordu. Tabiatiyle bunca yıldır değişmiş 

olmalıydı. Dahası kuyuya attıkları kardeşlerinin bir gün gelip Mısır 

hükümdarı olacağını akıllarının uçundan bile geçiremezdiler. 
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60 "Eğer onu bana getirmeyecek olursanız, artık benim katımda sizin 

için bir ölçek (erzak) yoktur ve bana da yaklaşmayın."02 
61 Dediler ki: "Onu babasından istemeye çalışacağız ve her halde biz 

bunu yapabileceğiz." 
62 Yardımcılarına da dedi ki: "Sermayelerini (erzak bedellerini) yük¬ 

lerinin içine koyun. İhtimal ki ailelerine döndüklerinde bunun farkına 

varırlar da belki geri dönerler." 
63 Böylelikle babalarına döndükleri zaman, dediler ki: "Ey babamız. 
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ölçek bizden engellendi. Bu durumda kardeşimizi bizimle gönder de er¬ 
zakı alalım. Onu mutlaka biz koruyacağız." 

64 Dedi ki: "Daha önce kardeşi konusunda size güvendiğimden baş¬ 
ka (bir şekilde) onun hakkında size güvenir, miyim? Allah en hayırlı ko¬ 
ruyucudur ve O, esirgeyenlerin esirgecisidir." 

65 Erzak yüklerini açıp da sermayelerinin kendilerine geri verilmiş 
olduğunu gördüklerinde, dediler ki: "Ey Babamız, daha neyi arıyoruz, 
işte sermayemiz bize geri verilmiş; (bununla yine) ailemize erzak getiri¬ 
riz, kardeşimizi koruruz ve bir deve yükünü de ilâve ederiz. Bu (aldığı¬ 
mız) az bir ölçektir." 

AÇIKLAMA 

52. Kur an in bir takım ayrıntıları atlaması yüzünden bir kimse 
şaşkınlığa düşerek. Hz. Yusuf un (a. s) ağabeyleriyle konuşurken na¬ 
sıl olup da sözü Bünyamin'e getirdiğini ve beraberlerinde onu da ge¬ 
tirmeleri için niye ısrar ettiğini, üstelik kimliğini kendilerinden gizle¬ 
diği bir zamanda neden böyle davrandığım bilmek isteyebilir. Çünkü 
sözkonusu meselenin vahiyle aydınlatılması gereği apaçık(mış gibi 
görünmektedir). Fakat azıcık düşünen biri görür ki, Hz. Yusuf (a.s) 
hiç de onlann dikkatini çekmeden yapmıştır bu işi; sözü kolayca ve 
doğal bir akış içinde Bünyamin e getirivermiştir. Tahıl satın alınan¬ 
da pek sıkı kurallar cari olduğu için herkes yalnızca sabit bir miktar 
buğday satın alabilirdi. Çok büyük bir ihtimalle on kardeş babalan 
ve onbirinci kardeşleri için de tahıl müracatında bulunmuşlardı. İş¬ 
te bu esnada Hz. Yusuf (a.s) babalanın ve kardeşlerini niye getirme¬ 
diklerini sormuş olmalıydı. Sonra babalanmn ihtiyar ve gözleri gör¬ 
mez oluşunu bir mazeret olarak kabul etmiş fakat kardeşleri hak¬ 
kında beyan ettikleri, onun üvey kardeşleri olduğu ve babalanmn 
onu kendileriyle göndermek istemediği şeklindeki mazeret konu¬ 
sunda kuşku belirtmiş olmalıydı: ' Peki şimdi istediğiniz miktan bu 
seferlik vereceğiz, fakat bir dahaki sefere üvey kardeşinizi de getir¬ 
melisiniz. Aksı takdirde yanlış beyanınız yüzünden hiç tahıl alamaz¬ 
sınız." Bu tehditle Hz. Yusuf, hem cömert hem de rahat bir tavır ser¬ 
gileyerek onlan kazanmak istemişti. Çünkü küçük kardeşini çok öz¬ 
lemişti ve yokluğunda ailesinin ne hale geldiği konusunda endi eliy¬ 
di. 

Meselenin basit ve doğal açıklaması yukarıdaki gibidir. Kitab-ı 
Mukaddeste ise kıssanın bu bölümü (Tekvin, 42 ve 43. bölümler) 
münasebetsiz, abartılı, gerçek dışı ve itibara uygun değildir. 
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66 "Bana etrafınızın çepeçevre kuşatılması dışında, onu ne olursa ol¬ 

sun mutlaka bana getireceğinize dair Allah adına kesin bir söz verinceye 

kadar, onu sizinle asla göndcremem." dedi. Böylelikle Ona onlar kesin 

bir söz verince dedi ki: "Allah, söylediklerimize karşı vekildir." 

67 Vc dedi ki: "Ey çocuklarım, tek bir kapıdan girmeyin/'3 ayn ayrı ka¬ 

pılardan girin. Ben size Allah'tan hiç bir şeyi sağlayamam (gideremem). 

Hüküm yalnızca Allah'ındır. Ben O'na tevekkül ettim. Tevekkül edenler 

de yalnızca O'na tevekkül etmelidirler." 

68 Babalarının kendilerine emrettiği yerden (Mısır'a) girdiklerinde, 

(bu,) -Yakub'un nefsindeki dileği açığa çıkarması dışında- onlara Al¬ 

lah'tan gelecek olan hiç bir şeyi (gidermeyi) sağlamadı. Gerçekte o, ken¬ 

disine öğrettiğimiz için bir ilim sahibiydi. Ancak insanların çoğu bil¬ 

mezler.54 
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AÇIKLAMA 

5.1. Hz. Yakub'un (a.s) oğullarının bu seyahatiyle yakından ilgile¬ 
nişi, en küçük oğlu Bünyamin in de onlarla birlikte gitmesi yüzun- 
dendi. Onun güvenliğinden endişe duyuyordu zira daha önce oğlu 
Yusuf hakkında acı bir tecrübe geçirmişti. Tabiatiyle yüreği, sevgili 
oğlunu bir daha hiç göremeyeceği kuşkusuyla doluydu. Evet, Al¬ 
lah'a güveni sonsuzdu, O nun iradesine sabırla teslim olurdu; ne ki 
bir beşer olarak oğullarına bazı ihtiyat tedbirleri almalarını tavsiye 
etmek durumundaydı. Kente ayn ayrı kapılardan girmek gibi bir ih¬ 
tiyat tedbirinin anlamını kavramak için, o dönemin siyasi şartlarına 
bir göz atmamız gerekecek. Israiloğullan bağımsız kabileler olarak 
Mısır'ın doğu sınırında yaşamaktaydılar ve sınır yakınındaki diğer 
kabileler gibi göz altındaydılar. Bu yüzden Hz. Yakub (a.s) eğer kente 
grup halinde girerlerse kuşku çeken bir çete olarak değerlendirilebi¬ 
leceklerinden korktu. Hele hele bir kıtlık döneminde cezbedilecek 
kuşku rahatça tahmin edilebilirdi. Zaten Mısır'da birkaç hadisenin 
oluşturduğu bir tedirginlik vardı, tutup onlan da bir soyguncu çete 
olarak niçin değerlendirmesinlerdi? 

54. "tnsanlann çoğu bilmezler...". Bilmedikleri, Hz. Yakub Aleyhis- 
selam ın "Allah'a tevekkül" ile "ihtiyat tedbiri" arasında nasıl bir den¬ 
ge kurduğudur. Böyledir çünkü Allah kendisine gerçek bilgiyi bah- 
şetmiştir. Sağduyunun gerektirdiği bütün tedbirleri alması bun¬ 
dandır; sağduyunun, derin düşünüş ve tecrübenin gerektirdiği ted¬ 
birleri... Böylece Yusuf hakkında aldıkları kötü puanı onlara hatır¬ 
latmış, Bünyamin konusunda da aynı hatayı tekrarlamamalarını 
sağlamcık istemiştir. Bu yüzdendir ki, onlardan Allah'ın adıyla sağ¬ 
lam bir taahhüt aldı; Üvey kardeşlerinin emniyeti için ellerinden ge¬ 
leni yapacaklardı. Sonra onlan tehlike arzeden siyasi duruma karşı 
uyardı ve herhangi bir şüphe çekmemeleri için ayn ayn kapılardan 
girmelerini salık verdi. Kısaca beşerin takatınca karşılaşılabilecek 
her türlü tehlikeye karşı alabileceği tedbirlerin tümünü aldı. Fakat 
öte taraftan hiçbir beşeri tedbirin Allah'ın iradesini sektirmeye güç 
yetiremeyeceğini ve gerçek himayenin Allah'ın himayesi olduğunu 
aklından çıkarmıyordu (ve bunu ifade de etmişti). Yani insan ancak 
Allah'ın lütfuyla ihtiyat tedbirlerini hesaba katabilirdi. İşte sözleri ve 
fiilleri arasında böyle bir denge kurabilen kişi gerçek bilgiye ulaşabi¬ 
lir: dünyevi problemlerini halletsin diye Allah'ın insana bahşettiği 
beşeri yeteneklerin gereklerini yerine getirmesini bilen ve fakat ba¬ 
şarı yahut başarısızlığın yalnızca Allah'tan olduğunu kavramış Hz. 
Yakub (a.s) gibi kimselerdir sadece. İşte bu yüzden "insanların çoğu 
bilmezler..." Bir kısmı kendi gayret ve tedbirlerine güvenip Allah'a te¬ 
vekkülü terkeder, diğer bir kısım da yalnızca "Allah'a tevekkül" edip 
problemlerini çözmek için herhangi bir pratik çareye başvurmaz¬ 
lar. 
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69 Yusuf'un yanına girdikleri zaman, o, kardeşini bağrına bastı: 

"Ben" dedi. "Senin gerçekten kardeşinim. Artık onlann yaptıklarına 

üzülme."33 

70 Onlann erzak yüklerini kendilerine hazırlayınca da, su kabını kar¬ 

deşinin yükü içine bıraktı,36 sonra bir münadi (şöyle) seslendi: "Ey kafi¬ 

le, sizler gerçekten hırsızsınız."57 

71 Onlara doğru yönelerek "Neyi kaybettiniz?" dediler. 

72 Dediler ki: "Hükümdann su tasını kaybettik, kim onu (bulup) ge¬ 

tirirse, (ona armağan olarak) bir deve yükü vardır. Ben de buna kefi¬ 

lim." 

73 "Allah adına, hayret" dediler. "Siz de bilmişsiniz ki, biz (bu) yere 

bozgunculuk çıkarmak amacıyla gelmedik ve biz hırsız değiliz." 

74 "Öyleyse" dediler. "Eğer yalan söylüyorsanız (bunun) cezası ne- 
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dir?" 

75 Dediler ki: "Bunun cezası (su tası) yükünde bulunanın kendisidir. 

İşte biz zulmedenleri böyle cezalandırırız."38 

AÇIKLAMA 

55. Yirmi yıl aradan sonra tekrar bir araya gelmelerinin bütün hi¬ 
kayesi bu kısa cümlede Özetlenmektedir. Çok büyük bir ihtimalle 

Hz. Yusuf (a. s) kardeşine, sonuç olarak kendisini bu mevkiye getiren 

olayları anlatmış olmalıdır. Buna karşılık Bünyamiriin de kalbsiz 

üvey ağabeylerinin yaptığı şirretliklerin hikayesini anlatmış olması 

gerek. Daha sonra Hz. Yusuf (a. s) kardeşine kendisini yanında ala- 

koyacağına, onlarla göndermeyeceğine dair teminat vermişti. Şu da 

mümkün görünüyor ki, Bünyamin'in Mısır'da kalmasıyla ilgili plan, 

Hz. Yusuf un (a. s) kimliğini kardeşine açtıktan sonra düşünülmüş 

ve kararlaştırılmış olmalıdır. 

56. Çok büyük bir ihtimalle Hz. Yusuf (a.s), kardeşinin yüküne o 

kabı, kardeşinin bilgisi dahilinde, anlaşmalı olarak koymuştu. Nite¬ 

kim bu, bir önceki ayetten çıkanlabilir. Hz. Yusuf (a.z) kardeşini za¬ 

lim üvey kardeşlerinin baskısından kurtarmaya karar vermişti, bu 

açıktır: aynca kardeşi de onlarla dönmek konusunda gönülsüzdü. 

Fakat bu doğrudan, Hz. Yusuf un (a.s) kimliğini açığa vurması yo¬ 

luyla yapılamazdı; mevcut şartlar altında bu hiç de uygun olmazdı. 

Bu yüzden iki kardeş, diğer kardeşlerini bir süre hırsızlık suçlama¬ 

sıyla sıkıntıya düşürmek pahasına böyle bir plan tasarlamak duru¬ 

mundaydılar. Ancak bu planı benimsediler zira nasılsa ikisi de sırası 

gelince meselenin aslını rahatça açıklayabileceklerdi. 

57. Bu ve sonraki ayetlerde Hz. Yusuf un (a.s) memurlarını bu 

planla ilgili olarak ayarlayıp, 'onlara şöyle şöyle suçlamada bulu¬ 

nun' şeklinde bir emir verdiğine dair hiçbir işaret yoktur. Olayın ba¬ 

sit yorumu budur. Kap sessizce ve gizlice yük dengınin içine konmuş 

olmalıdır. Akabinde hizmetçiler kabı yerinde bulamayınca zorunlu 

olarak onun orada bulunan yabancılar tarafından çalınmış olabile¬ 

ceği sonucuna varmış olmalıydılar. 

58. Kervan topluluğunun Hz. İbrahim'in (a.s) soyundan olduğunu 

hatırdan çıkarmamak gerekir. Dolayısıyla hırsızlarla ilgili yasayı 

söylemişlerdi: Bir hırsız malını çaldığı kimsenin kölesi yapılır. 
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76 Böylecc (Yusuf) kardeşinin kabından önce onlann kablannı (yok¬ 

lamaya) başladı, sonra da onu kardeşinin kabından çıkardı. İşte biz Yu¬ 

suf için böyle bir plan düzenledik.39 (Yoksa) Hükümdarın dininde (yü¬ 

rürlükteki kanuna göre) kardeşini (yanında) alıkoyamazdı. Ancak Al¬ 

lah'ın dilemesi başka.60 Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Ve her 

bilgi sahibinin üstünde daha iyi bir bilen vardır. 

77 Dediler ki: "Şayet çalmış bulunuyorsa, bundan önce onun kardeşi 

de çalmıştı."61 Yusuf bunu kendi içinde saklı tuttu ve bunu onlara açıkla¬ 

madı (ve içinden): "Siz daha kötü bir konumdasınız" dedi. "Sizin düz- 

mekte olduklarınızı Allah daha iyi bilir." 

AÇIKLAMA 

59. Şimdi şu soruyu düşünelim: Allah, planıyla (keyd) Hz. Yusufu 
(a.s) doğrudan nasıl destekledi? Oysa biliyor ki Bünyaminin yükün¬ 
deki kap planı bizzat Hz. Yusuf (a.s) tarafından tasarlanmıştı. Aynca 
memurların yükleri aramalarında olağanüstü birşey yoktu, böyle 
bir durumda yapmaları gerekeni yapmışlardı. Bu ibarede. Allah ta¬ 
rafından mucizevi bir desteğin olduğuna dair, memurlann birader¬ 
lere Hz. İbrahim'in (a.s) şeriatında hırsızın cezasının ne olduğunu 
sormaları ve onlann da "köleleştirilmesi gerekil-' şeklindeki cevapla¬ 
rı dışında olağanüstü bir alamet yoktur. Böylece Hz. Yusuf hem kar¬ 
deşini alıkoymayı başarmış, hem de onun hapsedilmesini engelle- 
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miştir. Dolayısıyla Hz. İbrahim'in şeriatını uygulamıştır. 
Bunu takip eden cümle de bu yorumu tediy etmektedir. 
80. Allah dileseydi Hz. Yusuf un (a.s) planındaki boşluğu gider- 

mezdi. Plandaki zayıf nokta şuydu: Yusuf planına göre kardeşlerini 
yalnızca melikin yasasına göre alıkoyabilirdi. Fakat bir Allah Rasu- 
İüne kendi şahsi meselesi için gayri İslami bir yönetimin yasasına 
başvurmak yakışmazdı. Zira o. siyasi iktidarı tedrici olarak İslami 
yasayı yürürlüğe koymak için uhdesine almıştı, yoksa melikin yasa¬ 
sını takviye edip yürülükte kalmasını sağlamak için değil. Allah dile¬ 
seydi. Hz. Yusuf a (a.s) gayri İslami bir yasaya başvurmaktan başka 
çıkar yol koymazdı. Fakat bunu dilemedi: zira Rasulüriün temiz is¬ 
minin bu şekilde lekelenmesini istemedi. Bu yüzden Hz. Yusuf (a.s) 
memurlarına emir vererek (alışılmadık) birşeyi öğrenmelerini istedi: 
Onlar hırsızları nasıl cezalandırıyorlardı? Biraderler de Hz. İbra¬ 
him in (a.s) yasasım söylediler. Bu. plandaki boşluğu gidermekle 
kalmadı aynı zamanda biraderlerin de Mısırlı olmadıkian dolayısıyla 
bu ülkenin vasalanyla yargılanamayaeaklan şeklinde herhangi bir 
itiraz beyan etmelerine de mahal bırakmamış oldu. 

Daha önce de işaret edildiği gibi bu Allah ın bir yardımıydı: peşpe- 
şe iki ayette O nun lütfunun bir alameti, yüce ilminin bir işareti ola¬ 
rak zikredilen yardımı... 

Hz. Yusufu (a.s) kendi şahsi meselesi için Mısır Melikinin gayr-i 
İslami yasasına başvurmaktan koruyan Allah ın lülfuydu. Çünkü 
insani zaafın baskısı altına bunu yapmaya yeltenebilirdi. Ve Allah ın 
bizzat bir kimsenin ahlaki mertebesini korumak üzere düzenleme¬ 
lerde bulunması kadar o kimse için büyük bir lütuf olamaz. 

Ancak şu da belirtilmeli ki, yalnızca sıkı imtihanlardan alnının 
akıyla" çıkanlar bu yüksek nişanla taltif edilir. 

Hz. Yusuf un (a.s) planındaki boşluğu gidermek suretiyle Allah, il¬ 
minin. kendisine ilim verilmiş olan (Hz. Yusuf gibi) kimselerin ilmin¬ 
den üstün oluduğunu göstermiştir. 

Bu bağlamda mütalaa edilmesi gereken bazı meseleler vardır. On¬ 
lara kısaca değinelim. 

1) Genellikle " _■*- J " ifadesi şöyle çev¬ 
rilmektedir: (Yusuf) kardeşini Melik in yasasına göre alıkoyamazdı. 
Yahut:" (Yusuf) kardeşini Melik in yasasına göre alıkoymaya yetkili 
değildi. "Diğer bir deyişle çeviri şu anlama gelmektedir: Bunu yapa¬ 
mazdı zira Melik in yasasında buna izin yoktu." Fakat Arap dilinde 
ve Kur an da "ma kane” bu şekilde kullanılmamıştır. Nitekim bunun 
örneklerini Kur'an'da fazlasıyla bulabiliriz: "ma kane limü’minin en 
yaktule müminen" (Bir mümin bir mümini öldüremez "öldürmesi 
yakışık almaz"), "ma kane Allahu en yettehize min veled” (Allah bir 
çocuk edinemez "edinmesi yakışık almaz). Dolayısıyla Hz. Yusuf 
hakkında kullanılan "buna gücü yoktu", "bunu yapamazdı", "buna 
hakkı yoktu" şeklindeki ifadeler anlamsızdır. Çünkü Hz. Yusuf un 
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(a.s) kardeşini "bir hırsızdır" diye Melik in yasasına göre alıkoymaya 
güç yetirememesi için bir neden yoktu. Bir hırsıza ceza vermek için 
bir yasaya sahip olmayan bir yönetim düşünülebilir mi? İfadenin 
gerçek karşılığı şu şekilde olmalıdır: "Kardeşini Melik in yasasına gö¬ 
re alıkoyamazdı. Çünkü böyle davranmak bir peygambere yakış¬ 
mazdı". 

2) Kur an ın kullandığı "din'il-Melik" (Melikin dini) tabirini "Me- 
lik’in yasası" şeklinde anlarsak bu. tartışmalı ifadeyi anlamamıza 
yardım eder. Çünkü çok açık ki. peygamber Allah ın dinin (nizamı¬ 
nın) ikamesi için gönderilmişti. Melik'in gayri Isiami sistemini (dini¬ 
ni) yürürlükte kılmak için değil. Bu zaman zarfında Hz. Peygamber 
(a.s) görevini bir ölçüde başarmıştı, ama yönetim tam anlamıyla Al¬ 
lah'ın dinine göre teşekkül ettirilememişti. Dolayısıyla artık bir pey¬ 
gamberin kendi şahsi bir meselesi için "Kralın sistemini" benimse¬ 
mesi uygun olırihz, yakışık almazdı. Yani. ' Kardeşini Melik in yasası¬ 
na göre alıkoymak Yusufa yakışmazdı". 

3) Dahası. Melik in Dini" ibaresini "ülke yasalan" anlamında kul¬ 
lanmak suretiyle Allah, "din" kelimesinin geniş kapsamına işaret et¬ 
miş: Risaletin sahasını yalnızca Allah'ın birliğine inanmakla smır- 
landınp, onu kültürel, siyasi, sosyal, hukuki ve hayatın diğer dünye¬ 
vi cephelerinin dışarda bıraktığına inanan kimselerin din kavramını 
kökünden kesmektedir. Veyahut böyle tipler dinin saydığımız veç¬ 
helerle bir ölçüde ilgili olduğunu kabul ederler ama onlara göre bun¬ 
lar, yapılsa da yapılmasa da olur kabilinden tavsiyelerdir. Güya din, 
inananları bunları yahut insan-yapısı yasalan benimsemekte ser¬ 
best bırakmıştır, zira düşüncelerine göre, İkincisini benimsemele¬ 
rinde bir beis yoktur. Din'in uzun bir süredir müslümanlar arasında 
yürürlükte olan bu yanlış kavranışı, İslam! hayat tarzını hakim kıl¬ 
mak için gerekeni yapmalan yolunda kendilerini ihmalkar hale ge¬ 
tirmiştir ve bu yüzden mesul tutulacaklardır. Dinin bu yanlış kavra- 
nışının sonucu olarak müslümanlar lslami olmayan hayat tarzıyla 
uzlaşır hale gelmişlerdir. Hatta bu yanlış kavrayış yüzünden Hz. Yu¬ 
suf u (a.s) güya örnek ittihaz ederek bu sistemlerin destekçisi ve 
uşağı haline gelebilmişlerdir. Oysa bu ayet ifade biçimi olarak bu 
yanlış kavramayı reddetmekte, "ülke yasalan "nın tıpkı namaz, hacc, 
oruç ve zekat gibi dinin bir parçası olduğunu bildirmektedir. Dolayı¬ 
sıyla Ali lmran Suresinin 19. ve 85. ayetlerindeki "el din' in kabulu 
gereği, yasalar da namaz ve diğer farzlar gibi bu kavramın kapsamı¬ 
na girer. Bu yüzden dinin bu bölümünün herhangi bir sistemden ih¬ 
racı Allah'ın gazabını celbedecektir. 

4) Bunlarla birlikte yukandaki yorum, bir itiraza mahal bırakma¬ 
maktadır. Hiçbir şey olmasa, bu satırların yazanmn bile katıldığı bir 
gerçek vardır ki, Hz. Yusuf (a.s) ülkenin en yüksek mevkiindeyken 
Mısır'da gayri lslami bir düzen yürürlükte bulunmaktadır. Dolayı¬ 
sıyla bu durum bizzat peygamberin Melik in gayri lslami yasalarını 
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uygulamak zorunda olduğunun bir delilidir. Şu halde Hz. Yusuf un 
(a.s) kendi özel meselesinde Hz. İbrahim'in (as), şeriatı yerine, uygu¬ 
lamak zorunda kaldığı Melik in şer'i sistemine göre amel etse ne far- 
kederdi? Kesinlikle farkederdi, zira mesele Hz. Yusuf un bir peygam¬ 
ber oluşuyla ilgi içindedir. Çünkü o Islami hayat nizamım tesis et¬ 
meye çalışmaktaydı ve bu, tedrici olarak başarılabilecek bir işti. Do¬ 
layısıyla bu süre içinde Melik in yasası kaçınılmaz olarak yürürlükte 
kalacaktı. Aynı şey Hz. Peygamberin (s.a) Medine'de olduğu sırada 
Arabistan'da vuku bulmuştu, tslami sistemi bütünüyle ikame et¬ 
mek dokuz yılı almış ve bu dönemde bir takım gayri Islami yasalar 
yürürlükte kalmıştı. Sözgelişi içki, faiz, gayri Islami miras ve evlilik 
geleneği, batıl ticaret şekilleri vs. bir süre daha yürürlükte kalmak 
durumundaydı. Aynı şekilde İslam'ın medeni ve ceza hukukunun 
bütün olarak yürürlüğe girmesi de belli bir süreyi gerektirmişti. Do¬ 
layısıyla Hz. Yusuf un (a.s) hükümranlığının ilk dokuz yılında Melik 
dininin (yasal düzeninin) yürürlükte kalmasında hiçbir tuhaflık bu¬ 
lunmamaktadır. Şu var ki geçiş dönemi esnasında gayri Islami melik 
yasasımn devam etmesi, Allah Rasulü'nün Allah'ın dinini ikame için 
değil, Melik in dinini izlemek için gönderildiğine delil teşkil etmez. 
Melikin yasasına kendi şahsi davası için başvurmasının Hz. Yusuf a 
(a.s) yakışmayacağı meselesine en iyi karşılık yine Rasulullah'ın 
(s.a) uygulamasında bulunmaktadır. Geçiş dönemi esnasında yani 
cahili yasaların henüz Islami yasalarla yer değiştirmediği dönemde, 
kimi müslümanlar daha önce yaptıkları gibi şarap içmeye, faiz ye¬ 
meye devam ediyorlardı. Ancak Rasulullah (s.a) bu gibi fiilleri asla 
işlemiyordu. Yine iki kız kardeşle birden evlenmek, muta gibi yasa¬ 
lar uygulanmaktaydı, fakat Rasulullah (s.a) asla böyle bir uygula¬ 
mada bulunmadı. Böylece açıklığa kavuştu ki, Islami yasaların evri¬ 
mi döneminde kimi gayri Islami yasaların yürürlükte bırakılmasıyla 
onların bizzat uygulanması arasında fark vardır. Eğer Hz. Yusuf (a.s) 
Melik in yasasını kendi şahsi davası için uygulasaydı bu onun yaptı¬ 
rım gücünü bu yasaya hamlettiği, bu yasayı tasdik ettiği anlamına 
geliırii. Oysa bütün cahili şeriatleri ortadan kaldırmak üzere gönde¬ 
rilmiş bir peygamberin, başkalarına ruhsat verilmiş olsa bile bu ya¬ 
saları izleyemeyeceği açıktır. 

61. Yalnızca, kardeşlerinin yükünden kabın çıkarılışıyla içine düş¬ 

tükleri durumu kurtarmak için bu suçlamada bulunmuşlardı. Kap 
ortaya çıkmış, kendilerinin hırsız olmadıkları anlaşılmıştı ama anın¬ 
da durumlarını sağlama almak isteyerek Bünyamin'den kopmuşlar 
ve onu da kardeşi Hz. Yusuf (a.s) gibi hırsız ilan etmişlerdi. Besbelli 
ki bu, cin fikirli kardeşlerin oracıkta uydurdukları bir yalan, hatta 
kardeşlerin iki üvey kardeşlerine karşı besledikleri garazı açığa vur¬ 
dukları bir ruh haliydi. Onlarm bu halleri aynı zamanda Hz. Yu¬ 
suf un(a. s) kardeşini niye yanında alıkoymak istediğinin karşılığıy¬ 
dı. 
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78 Dediler ki: "Ey Vezir,62 gerçek şu ki, bunun yaşlı (ve) büyük bir ba¬ 
bası var; onun yerine bizden birisini alıkoy. Doğrusu biz, seni iyilik ya¬ 
panlardan görmekteyiz." 

79 Dedi ki: "Eşyamızı kendisinde bulduğumuzun dışında, birisini 
alıkoymamızdan Allah'a sığınırız.63 Yoksa bu durumda kuşkusuz biz za¬ 
lim oluruz." 

AÇIKLAMA 

62. Hz. Yusuf (a.s) için bu şekilde "el-Aziz" (izzetli kişi) Unvanının 
kullanılması, onun, Zeliha'mn kocasının daha önceki mevkiine geç¬ 
tiği şeklinde bir karışıklığa meydan vermiştir. Bu yanlış anlama da¬ 

ha sonraları müfessirleri başka türlü yorumlar icad etmeye sevket- 
miştir. Bu yorumlara göre Zeliha bir mucizeyle yeniden gençleşmiş 
ve Melik tarafından Hz. Yusuf (a.s) ile evlendirilmiştir. Müfessirler 
bununla da kalmamış, kimileri Hz. Yusuf (a.s) ile Zeliha'nın gerdek 

gecesi konuşmalarım bile tesbit edebilmişlerdir. Aslında tüm bunlar 
kurgudur. Zira daha öncede işaret edildiği gibi ' aziz" kelimesi, bir 
Mısır saygı Unvanının Arapça karşılığıydı ve özel bir bürokratik Un¬ 
vana delalet etmemekteydi. "Aziz" kelimesi sadece "ekselansları" gibi 
anlamlara gelen ve Mısır'da yüksek mevkilere sahip kimseler için 

kullanılan bir ünvandı. Sözü edilen evliliğe gelince, bu da Kitab-ı 
Mukaddes ve Talmud’da Hz. Yusuf un (a.s) evliliğiyle ilgili olarak an¬ 
latılan hikaye üzerine bina edilmiş bir kurgudur. Bu kitaplara göre 
Hz. Yusuf (a.s) Poti-pherah'ın kızıyla (Asnad) evlenmişti. Zeliha'mn 
kocasının adı da Potiphar'dı ve bu iki isim birbirine karışmıştı. Bu 
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hikaye Israiliyat geleneği içinde o yorumcudan bu yorumcuya el de¬ 
ğiştirince Potiphar ile Potip herah isimleri, ses benzerliğinden dolayı 
aynı şahsa dalalet etmeye başladı. Sonuçta hikayede geçen (Potip 

herahın) kızı, (Potiphar, in) "kansı" ile yer değiştirdi. Sonra evliliğin 
suhuletle tamama ermesi için Potiphar ' öldürüldü ’. Artık geriye tek 
bir zorluk kalıyordu, yaşların uygunsuzluğu... Bunun için de bir 
mucizenin yardımına başvuruldu ve ülkenin "yönetici"ne layık bir eş 
haline getirmek için Zeliha'nın yaşı tamamen gençleştirildi. 

63- "Hırsız" kelimesi yerine "malımızı bulduğumuz kimse" deyimi¬ 
nin kullanılmış olması çok anlamlıdır. Hz. Yusuf (a. s) kardeşi hak¬ 
kında "hırsız" kelimesini kullanmaktan çekinmişti. Çünkü kardeşi 
gerçekte hırsız değildi. Buna "tevriye" denir. Tevriye bir hakikati ört¬ 
mek rahut "gizlemek" demektir. Bu uygulamaya belli şartlar ve sı¬ 

nırlar içinde Islami kurallar izin vermiştir. Fakat şahsi amaçlı bir ka¬ 
zanç için değil bir kötülükten sakınmak yahut bir zalimin elinden bir 
mazlumu kurtarmak için uygulanabilir. Veya gerçek dışı bir şey söy¬ 
lemekten yahut yanıltıcı bir araca başvurmaktan başka çare kalma¬ 

dığı durumlarda bu yol geçerli olabilir. Apaçıktır ki, benzer bir du¬ 
rumda sadık bir insan açıkça yalan söylemeyecek ve göz göre göre hi¬ 

leye başvuramayacaktır. Bunlan yapmak yerine öyle bir şey söyle¬ 
mek ya da yapmak zorundadır ki, ne tam anlamıyla doğru ne de tam 

anlamıyla yanlış olsun. Aynı şekilde söylediği açıkça yalan da değil¬ 
dir: yaptığı yalnızca kötülüğü defetmek için gerçeği gizlemek olmalı¬ 
dır. Böyle bir uygulama hem hukuken hem de ahlaken ser idir: an¬ 
cak bir takım şahsi çıkarlar için değil, daha büyük bir kötülüğü çok 

daha küçüğüyle izale etmek amacı taşımak şartıyla... Demek ki Hz. 
Yusuf un (a.s) bu durumda sözkonusu tüm şartlara haiz olduğunu 
söylemek gerekmektedir. Zira, memurlarına, danışıklı olduğu kar¬ 

deşinin yükünü aramalarını tembihlemiş, fakat arayıp da hırsızlıkla 
suçlamalarını istememişti. Daha sonra memurlar kardeşlerini birer 
zanlı olarak huzuruna getirdikleri zaman hafifçe tahtından kalka¬ 

rak yüklerini aramaya başlamışü. Herşey olup bitip kardeşleri, Bün- 

yamin yerine içlerinden birini alıkoymasını kendisinden istirham et¬ 
tiğinde, Hz. Yusuf (a.s) onlara kendi hükümlerine göre mukabelede 

bulunup, yalnızca kabın bulunduğu şahsı alıkoyacağı, başkasına 

dokunmayacağı şeklinde karşılık vermişti. 

Bu tür uygulama örneklerine mücadelesi esnasında Rasulul- 
lah'ın (s. a) hayatında da rastlanmaktadır. Ve bu uygulamaların her¬ 
hangi bir hukuk ya da ahlak kuralına göre itiraz götürür yanı ola¬ 

maz. 
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80 Ondan umutlarını kestikleri zaman, (durumu) kendi aralarında 

görüşmek üzere bir yana çekildiler. Onların büyükleri dedi ki: "Babanı¬ 

zın size karşı Allah adına kesin bir söz aldığını ve daha önce Yusuf konu¬ 

sunda yaptığımız aşırılığı (işlediğimiz suçu) bilmiyor musunuz? Artık 

(bundan böyle) ben, ya babam bana izin verinceye veya Allah bana iliş¬ 

kin hüküm verinceye kadar (bu) yerden kesin olarak ayrılamam. O, hü¬ 

küm verenlerin en hayırlısıdır." 

81 "Dönün babanıza ve deyin ki: 'Ey babamız, senin oğlun gerçekten 

hırsızlık etti. Biz, bildiğimizden başkasına şahitlik etmedik. Biz gaybm 

kollayıcıları değiliz/ " 

82 "İçinde (yaşamakta) olduğumuz şehre sor, hem kendisinde geldi¬ 

ğimiz kervana da. Biz gerçekten doğruyu söyleyenleriz." 

83 (Şehre dönüp durumu babalarına aktannca o:) "Hayır" dedi. "Nef¬ 

siniz sizi yanıltıp (böyle) bir işe sürüklemiş.64 Bundan sonra (bana dü¬ 

şen) güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah (pek yakın bir gelecekte) onların 

tümünü bana getirir. Çünkü O, bilenin, hüküm ve hikmet sahibi olanın 

kendisidir." 

84 Ve onlardan yüz(ünü) çevirdi ve: "Ey Yusuf'a karşı (artan dayanıl¬ 

maz) kahrım" dedi ve gözleri üzüntüsünden (ağardıkça) ağardı. Ki yut¬ 

kundukça yutkunuyordu. 

85 "Allah adına, hayret" dediler. "Hâlâ Yusuf'u anıp durmaktasın. So¬ 

nunda (ya kahnndan) hastalanacaksın ya da helake uğrayanlardan ola¬ 

caksın." 

86 Dedi ki: "Ben, dayanılmaz kahnmı ve üzüntümü yalnızca Allah'a 

şikâyet ediyorum. Ben Allah'tan (bir bilgi olarak) sizin bilmediğinizi de 

biliyorum." 

87 "Oğullarım, gidin de Yusuf ile kardeşinden (duyarlı bir araştır¬ 

mayla) bir haber getirin ve Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Çünkü 

kâfirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden umut kesmez." 

AÇIKLAMA 

64. Yani. "Sizler, benim asil bir karaktere sahip olduğunu bildiğim 
oğlumun kabı çaldığına hemencecik inandınız. Onun ağabeyi (Yu¬ 
suf) meselesinde de tıpkı böyle davranmış, onu uzaklarda elden çı¬ 

karıp hiç vicdanınız sızlamadan bir kurda kurban gittiği yalanını 
söylemiştiniz. Şimdi de gelmiş, aynı rahatlıkla diğer kardeşinizin 
hırsızlık yaptığını söylüyorsunuz bana." 
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88 Böylcce onun (Yusuf'un) huzuruna girdikleri zaman, dediler ki: 

"Ey Vezir, bize ve ailemize şiddetli bir darlık dokundu; önemi olmayan 

bir sermaye ile geldik. Bize artık (yine) ölçeği tam olarak ver ve bize ilave 
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bir bağışta bulun.65 Şüphesiz Allah, tasaddukta bulunanlara karşılığını 

verir." 

89 (Yusuf) Dedi ki: "Sizler, cahiller iken Yusuf'a ve kardeşine neler 

yaptığınızı biliyor musunuz?" 

90 "Sen gerçekten Yusuf musun, sensin öyle mi?" dediler. "Ben Yu¬ 

suf'um" dedi. "Ve bu da kardeşimdir. Doğrusu Allah bize lütufta bulun¬ 

du. Gerçek şu ki, kim sakınır ve sabrederse, şüphesiz Allah, iyilikte bu¬ 

lunanların karşılığını boşa çıkarmaz." 

91 Dediler ki: "Allah adına, hayret, Allah seni gerçekten bize karşı 

tercih edip-seçmiştir ve biz de gerçekten hataya düşenler idik." 

92 Dedi ki: "Bugün size karşı sorgulama-kmama yoktur. Sizi Allah 

bağışlasın. O, merhametlilerin (en) merhametlisidir." 

93 "Bu gömleğimle gidin de, babamın yüzüne sürün. Gözü (yine) gö¬ 

rür hale gelir. Bütün ailenizi de bana getirin." 

94 Kafile (Mısır'dan) ayrılmaya başladığı zaman, babaları dedi ki: 

"Eğer beni bunamış saymıyorsanız, inanın Yusuf'un kokusunu66 (bur¬ 

numda tüter) buluyorum." 

AÇIKLAMA 

65. Yani. 'Eğer bize ihtiyacımızı karşılayacak tahılı verirseniz bu 
sizin tasaddukunuz olacak, zira tahıl karşılığı elimizde olan para, ih¬ 

tiyacımız olan tahılı karşılamamak tadır." 

66. Bu peygamberlerin sahip oldukları olağanüstü güçlerin bir ör¬ 

neğidir. Hz. Yakub (a. s) kervan Mısır'dan henüz yola çıkmışken 
Kenan'a o kadar mesafeden Hz. Yusuf un (a.s) gömleğinin kokusu¬ 
nu almıştı. Bu, aynı zamanda peygamberlere ait güçlerin doğuştan 
getirilen şahsi nitelikler olmadığını, aksine Allah'ın muradıyla, 
O nun tarafından kendilerine bağışlandığını da gösterir. Hz. Ya- 
kubün (a.s) Mısır'da o kadar kaldığı süre içinde Hz. Yusuf un (a.s) el¬ 
biselerinin kokusunu alamayıp da, Allah'ın dilemesiyle (belli bir za¬ 

manda) almasının nedeni budur. 

Bu bağlamda Hz. Yakubu (a.s) bu kadar uzak mesafeden koku 
alabilen büyük bir peygamber olarak sunan Kur an a karşılık Kitab-ı 
Mukaddes in onu cahil, sıradan bir baba olarak sunduğunu da be¬ 
lirtmek gerekir. Tekvin (45: 26-27)'e göre kendisine oğullan tarafın¬ 
dan "Yusuf hala yaşıyor, şimdi tüm Mısır ülkesinin hakimi" haberi 
verildiğinde, onlara inanmadığından ötürü Yakub'un (a.s) kalbini 
bayıltıcı bir keder kapladı... Ve ne zaman ki Yusuf u kendisine geti¬ 

ren kervanı gördü, babalan Yakub'un ruhu yeniden canlandı." 
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95 "Allah adına, hayret" dediler. "Sen hâlâ geçmişteki yanhşhğında- 

sın."67 

96 Müjdeci gelip de onu (gömleği) onun yüzüne sürdüğü zaman, gö¬ 

zü görür olarak (sağlığına) dönüverdi. (Yakub) Dedi ki: "Ben, size bilme¬ 

diğinizi Allah’tan gerçekten biliyorum demedim mi?" 

97 (Çocukları da:) "Ey babamız, bizim için günahlarımızın bağışlan¬ 

masını dile. Biz gerçekten hataya düşenler idik" dediler. 

98 "İlerde sizin için Rabbimden bağışlanma dilerim. Çünkü O, bağış¬ 

layandır, esirgeyendir" dedi. 

99 Böyîece onlar (gelip) Yusuf'un yanına girdikleri zaman,68 anne ve 

babasını bağrına bastı ve dedi ki: "Allah’ın dilemesiyle Mısır’a güvenlik 

içinde giriniz." 

AÇIKLAMA 

67. Bu emareden anlaşıldığına göre, aile üyeleri arasında Hz. Yu¬ 
suf (a.s) dışındaki hiç kimse Hz. Yakubun (a.s) gerçek değerini far- 
kedememiş. Hz. Yakub (a.s) bizzat zihni ve ruhi durumunun iç açıcı 
olmadığını bilmekteydi. Ve kaderin ne garip bir cilvesidir ki. tarihi 
meydana getiren büyük şahsiyetlerden çoğu kendi hanelerinde pek 
az anlaşılmışlardır. 

68. Hz. Yakub un (a.s) aile üyelerinden Mısır'a göç edenlerin top¬ 
lam sayısını belirlemek kayda değer olacaktır; zira bu noktanın, o ta¬ 
rihten 500 yıl sonra bu ülkeden göçeden îsrailoğullan'mn toplam sa¬ 
yısıyla ilgili ortaya atılan problemle ilgisi vardır. Kitab-ı Mukaddes e 
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göre aile üyelerinin toplam sayısı Hz. Yusuf (a.s) ve iki oğlu dahil edi¬ 
lip, Yakub'un (a.s) ailesine mensub olmayan gelinler hariçte bırakı¬ 
lırsa 70 idi. Ancak Kitab-ı Mukaddes te verilen nüfus sayımı rakam¬ 
larına göre Mısır ülkesini terketmelerinin ikinci yılında Sina Çölün¬ 
de sayıldıkları zaman sayılan iki milyon idi. Şimdi problem şudur: 
Nasıl oluyor da bu kadar ev halkı 500-600 yılda iki milyon nüfus 
oluşturabiliyor? 

Apaçık ki hiçbir aile 500 yılda yalnızca üreyerek böyle büyük bir 
sayıya ulaşamaz. Şu halde geriye rakamın bu kadar artmasının tek 
diğer yolu olan din değiştirme kalıyordu. Avnca bunun böyle oldu¬ 
ğuna inanmamız için birçok sebep vardır. Israiloğullan peygamber 
soyuydular. Mısır'a göçmüşlerdi; çünkü Hz. Yusuf un (a.s) iktidarı 
bir avantajdı. Aynca daha önce görmüştük ki, Hz. Yusuf (a.s) Risalet 
görevinin gereğini yerine getirmek için her fırsatı tam bir şekilde de¬ 
ğerlendirmişti. Dolayısıyla îsrailoğullan'nm Mısır'daki beş asırlık 
iktidarlar esnasında Mısırlılar İslam'a döndürmek için ellerinden 
geleni yapüklannı düşünmek akla yatkın olacaktır. Bunun sonucu 
olarak Mısırlılar müslüman oldular ve yalnızca dinlerini değiştir¬ 
mekle kalmayıp kendilerini Mısırlılardan farklılaştınp, lsrailoğulla- 
n'na benzetecek derecede kültürlerini de değiştirdiler. Tabiatıyla 
müslüman olmayan Mısırlılar onlan yabancı ilan ettiler, tıpkı bugün 
Hindulann Hindli müslümanlara yaptıklar gibi... Böylece müslü¬ 
man Mısırlılar kendilerini bu duruma alıştırdılar ve Israiloğuila- 
n'nın birer üyesi oldular. Akabinde Mısırlı milliyetçiler yabancı îsrai- 
loğullan'na zulmetmeye başladıklannda müslüman Mısırlılar da bu 
zulmün hedefi haline geldi. Dolayısıyla Israiloğullan Mısır’dan çıktı¬ 
ğı zaman onlar da birlikte ülkelerini terketti ve Israiloğullan'ndan 
sayıldı. 

Yukandaki açıklamayı Kitab ı Mukaddes de teyid etmektedir. 
Sözgelişi Kitab-ı Mukaddes, Mısır'ı terkettikleri zamanı şöyle dile ge¬ 
tirir: "Israiloğullan Ramses'ten Succoth'a seyretti... ve kendilerine 
kanşmış bir topluluk da onlarla gitti." (Çıkış, 12: 37-38); "aralarında 
kanşmış, şevk içinde olan bir topluluk" (Sayılar, 11:4). Giderek müs¬ 
lüman olan bu Mısırlılar "yabancı" olarak adlandınlmaya başlandı: 
"Hem topluluğunuz hem de sizinle yolculuk eden yabancı (1ar) için 
bir kanun olacak, sonraki tüm nesilleriniz için bir kanun; sizler gibi 
yabancı (1ar) da Rabbin huzurunda olacak, sizin için ve sizinle seya¬ 
hat eden yabancı (topluluk) için tek bir kanun tek bir düzen olacak". 
(Sayılar, 15:15-16) "Ve ben o zamanda, kardeşleriniz arasındaki un¬ 
surları dinleyin ve her kimse ile kardeşi arasında ve dahi onlarla bu¬ 
lunan yabancılar) arasında adaletle hükmedin' diyerek ahkamınızı 
vazettim". (Tesniye, 1: 16). 

Müslüman olan Mısırlılar için orijinal Kutsal Metinler de kullanı¬ 
lan ve daha sonra mütercimler tarafından "yabancı" olarak çevrilen 
terimi şimdi tam olarak bulmak kolay bir iş değildir. 
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100 Babasını ve annesini tahta çıkarıp oturttu;69 onun için secdeye ka¬ 

pandılar.70 Dedi ki: "Ey Babam, bu, daha önceki rüyamın yorumudur. 

Doğrusu Rabbim onu gerçek kıldı. Bana iyilik etti, çünkü beni zindan¬ 

dan çıkardı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını açtıktan sonra, (O,) 

çölden sizi getirdi. Şüphesiz benim Rabbim, dilediğini pek ince düzen¬ 

leyip tedbir edendir. Gerçekten bilen, hüküm ve hikmet sahibi olan 

O’dur." 

101 "Rabbim, Sen bana mülkten (bir pay ve onu yönetme imkânını) 

verdin, sözlerin yorumundan da (bir bilgi) öğrettin. Göklerin ve yerin ya¬ 

ratıcısı, dünyada da, ahirette de benim velim Şensin. Müslüman olarak 
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benim hayatıma son ver ve beni salih olanların arasına kat/'71 

102 Bu, sana (ey Muhammedi vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. 

Yoksa onlar, (Yusuf'un kardeşleri) o hileli-düzeni kurarlarken, yapacak¬ 

ları işe topluca karar verdikleri zaman sen yanlarında değildin. 

AÇIKLAMA 

69. Talmuda göre "Yusuf babasının, yolda olduğunu öğrenince 
dostlarını, subaylanru ve gözalıcı elbiselerle donatılmış ülke asker¬ 
lerini bir araya topladı... Yakub peygamberi yolda karşılamak ve Mı¬ 
sıra kadar eşlik etmek için büyük bir topluluk teşekkül ettirdi. Mü¬ 
zik ve mutluluk her yanı kaplamıştı; herkes, kadınlar ve çocuklar bu 

muhteşem gösteriyi izlemek üzere evlerin çatılarına çıkmıştı." (H. 

Polano, sh. 111). 

70. Bu ayetin tefsirinde ilahi Hidayet'in temellerine karşı olan bir 

takım ciddi hatalara düşülmüştür, öylesine ki, bazı kimseler bir 
saygı nişanesi olarak melik ve azizler huzurunda yerlere kapanmayı 
şer'i kabul edecek denli ifrata kaçmışlardır. Bir kısmıysa biraz daha 

sofuca davranıp bu konuda şöyle bir açıklama getirmiştir: "önceki 
şeriatlarda, Allah'tan başkasının önünde sadece ibadet secdesi yap¬ 
mak yasaklanmıştı, ibadet maksadıyla yapılmazsa buna izin veril¬ 
mişti. Ama şimdi Hz. Muhammed'e (s.a) indirilen şeriatta bu da ke¬ 

sinlikle haram kılınmıştır." 

Böyle yanlış anlamalar; bu ayette secde etmek anlamına gelen 

"succeden" kelimesinin, halihazır İslam fıkhındaki "elleri, dizleri ve 
alm zemine değdirerek yere kapanmak" biçiminde dile getirilen tek¬ 

nik (Isülahî) anlamıyla ele alınışı sonucu oluşmuştur. Oysa "succe¬ 

den" kelimesi secud'un lügat anlamında yani "baş eğerek selamla¬ 
ma" (batı dillerindeki reverans-Çev.) anlamında kullanılmıştır. Hz. 
Yusuf un (a.s) ebeveyni ve kardeşleri o devrin insanlan arasında yay¬ 

gın olan eski bir adet uyarınca (ki bu adet hala bazı toplumlarda ya¬ 
şamaktadır) Huzurda eğilerek selam vermişlerdi. O devrin insanlan 
saygılannı sunmak, nezaket göstermek veya sadece selamlamak is¬ 

tedikleri kimselerin karşısında ellerini göğüsleri üzerine koyarak 
eğilmek alışkanlığına sahiptiler. Bu durum Kitab-ı Mukaddes'in bir¬ 
çok yerinde zikredilir: ".ve o (Hz. İbrahim) onların (sözkonusu üç 

adamın) kendisine doğru geldiklerini görünce çadınn kapısından çı¬ 
karak onlan karşılamaya koştu ve yere doğru eğilerek onlan selam¬ 
ladı." (Lütfen Kitab-ı Mukaddes in Arapça tercümesine müracaat 

ediniz. Tekvin 18: 2-3). Kitab-ı Mukaddes Heth'in oğullan kendisine 
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bir arazi ve Sare’yi defnetmek için bir mezar verdiğinde Hz. İbra¬ 
him’in (a.s) onlara çok müteşekkir olduğunu ve "dikilip. Heth’in 
oğullan dahil, belde halkına eğilerek selam verdiğini zikreder (Tek¬ 

vin, 23: 7) ve başka bir yerde de (Tekvin. 23:12) aynı türden davranışa 
değinir. Her iki durumda da "eğilip selam vermek" biçimindeki dav¬ 
ranış Kitab-1 Mukaddes in Arapçasında "secede” (secde etti) kelime¬ 
siyle karşılanmıştır. 

Kitab-ı Mukaddes’te zikredilen bu ve benzeri durumlar, 100. ayet¬ 
te geçen hadiseyle ilgili olarak Kuranın "secde" kelimesini ıstılah! 
anlamda değil lügat anlamında kullandığının kesin delilidir. 

Öte yandan Allah’tan başkası huzurunda saygı göstermek ama¬ 
cıyla yapılan, şimdiki Islami anlamıyla secde hareketine önceki şeri- 

atlarca izin verildiğini ileri süren müfessirler yanılmışlardır. Bu an¬ 
lamda secde tüm şeriatlerde daima yasak olmuştur. Sözgelişi îsrai- 
loğullan’mn Babillerin egemenliği altında bulunduğu esnada Kral 

Aha-Suerus, Haman’ı tüm prenslerin üstündeki mevkiye çıkarmış 
ve kölelerine secde edip onu selamlamalarını istemişti. Fakat Yahu- 
diler arasında sıdkı ve velayetiyle tanınan Mordecai ne secde etmiş 

ne de başını eğmişti (Esther, 3: 1-2). Talmud’un aynı konuda söyle¬ 
dikleri gerçekten zikre şayandır: 

Kralın köleleri Mordecai’ye şöyle dediler: "Haman’m huzurunda 
secde etmeyi, kralın emrini hiçe sayarak niye reddediyorsun ki? Kra¬ 
lın huzurunda eğilip selam durmaz mıyız?" "Aptallar!" diye cevapladı 
Mordecai, "Bir de sebep istiyorsunuz ha! Dinleyin beni. Toprak ola¬ 

cak birini mi ululayayım? Bir kadından doğma, günleri sayılı birinin 
önünde mi secde edeyim? Küçük bir çocukken ağlayıp sızlıyan, yaş¬ 
lanınca ah vah edip duran; günleri öfke ve kızgınlıkla dolu geçen ve 

sonunda da toprağa dönecek olan böyle bir adama secde etmek, öyle 
mi? Asla! Ben Ezeli ve Ebedi olan, hiç ölmeyen Allah’ın huzurunda 
secde ederim. Yalnızca O yüce yaratıcıya, O büyük Melik e... Başka¬ 

sına asla!..." (Talmud’tan Seçmeler, Polano.sh. 172). 

Kuranın vahyedilişinden bir vıl önce Israiloğullan’ndan bir mü¬ 
minin yaptığı bu konuşma, meseleyi sonuçlandırmaktadır. Demek 

ki, Allah'tan başkası huzurunda "secde de bulunmak için hiçbir 
açık kapı yoktur. 

71. Hz. Yusuf un (a.s) dudaklarından en mutlu anında dökülen bu 

cümleler, gerçek bir müminin faziletleri en takdire şayan bir örnek 
halinde seyretmeye imkan vermektedir. Bir zamanlar kardeşlerinin 
kıskmçlık yüzünden kendisini öldürmeye teşebbüs ettikleri, çölden 

gelme bir adam... Birçok hadisenin ardından şimdi tahtta oturmak- 



Cüz : 13 TEFHİMU'L KUR'AN 497 

ta... Ailesinin tüm üyeleri kıtlık nedeniyle mecbur kalmış, yardım 
için huzurunda durmaktadır. Eğer onun yerinde dünya iktidarını 
ele geçirmeyi başarmış bir başkası olsaydı bunu, gücüyle övünmek, 

başarısıyla büyüklük taslamak, öfkesini çıkarmak, mağlub ettiği 
düşmanlarını kaba alaylarına manız bırakmak için bir fırsat olarak 
kullanacaktır. Bunun tam aksine, gerçek Allah eri tamamiyle farklı 
biçimde davranır. Aynı şekilde Hz. Yusuf (as), büyüklük taslayacağı 
ve kasılacağı yerde kendini böyle iktidar sandalyesine kadar yüksel¬ 
terek ve uzun süredir ayrı kaldığı insanlarla bir araya getirerek lütuf 
ve inayetini esirgemeyen Rabbine şükretmiştir. Kardeşlerinden inti¬ 
kam almak, onların bu boyun bükmüş halleriyle alay etmek yerine, 
olanlan hatırlatacak tek bir kelime etmemiş hatta tüm suçu kendi¬ 

siyle kardeşleri arasını bozan Şeytan‘a yükleyerek onlan savunmuş¬ 
tur. Hatta bunu gizli bir rahmet olarak bile değerlendirmiştir. Al¬ 
lah’ın kendisini tahta dek yükselttiği takdirinin sırlı vesilelerinden 
biri olarak... Bunlan birkaç kısa cümleyle ifade ettikten sonra kendi¬ 
sini zindanda çürütüp bırakmak yerine hüküm ve mülk bağışlayan 
Rabbine şükranla yönelmiş ve yaşadığı sürece kendisini mümin ve 
müslüman bir kul olarak bırakmasını ve öldükten sonra da salihler 
zümresine katmasını niyaz etmiştir. Ne saf ve yüce bir ahlak örne¬ 

ği! 
Tuhaftır ki, Hz. Yusuf un (a.s) bu konuşması ne Talmud'ta ne de 

Kitab-ı Mukaddeste yer almaktadır. Bu kitaplar Hz. Yusuf un (a.s) 

kıssasıyla diğerleri hakkmda tutarsız ve önemsiz ayrıntılarla dolu¬ 
dur gerçi ama yine de bu kitapların, manevi değerleri talim eden ve 

peygamberlerin gerçek ahlakı ve görevleri üzerine ışık tutan böyle 
şeyleri ihtiva etmemesi gerçekten gariptir. 

Böylece kıssanın sonuna gelindiğinde, okuyucuya Kuran daki 
Hz. Yusuf (a.s) kıssasının Kitab-ı Mukaddes ve Talmud’ta anlatılan¬ 
dan kesin farklarla ayrıldığı tekrar hatırlatılmış olmaktadır. Bu ki¬ 
taplar üzerine yapılacak mukayeseli bir araştırma gösterecektir ki. 
Kur an daki kıssa, diğer iki kitapta anlatılandan birçok önemli bö¬ 
lümde ayrılmaktadır.!*) Kur’an bazı durumlarda ilave olaylardan 

haber vermekte, bazı durumlarda bir takım olayları kasten atlamak¬ 
ta, veya Kitab-ı Mukaddes ve Talmudda anlatılan bazı bölümleri 

nefyetmektedir. Bu yüzden Rasulullah'ın (s.a) bu kıssayı yalnızca 
Yahudilerden işittiği şekliyle aktardığım iddia etmek için kimseye 

açık kapı kalmamaktadır. 

(*) Böyle bir mukayese için, okuyucu Malik bin Nebi nin ' Kur an-Kerim Mucizesi' 
(Yağmur Yayınlan, İstanbul) adlı eserine başvurabilir. (Çev.) 
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103 Sen şiddetle arzu72 etsen bile, insanların çoğu iman edecek değil¬ 

dir. 

104 Oysaki sen buna karşı onlardan bir ücret te istemiyorsun. O, 

alemler için yalnızca bir 'öğüt ve hatırlatmadır'.73 

105 Göklerde7“* ve yerde nice ayetler vardır ki, üzerinden geçerler de, 

onlar ona sırtlarını çevirip giderler.75 

106 Onlann çoğu Allah’a iman etmezler de ancak şirk katıp durmak- 

talar76 onlar. 

AÇIKLAMA 

72. Bu ayetteki uyarının önemini tam anlamıyla kavrayabilmek 

için bu sure için yazılan girişte zikredilen arka planı gözönünde bu¬ 
lundurmamız gerekir. Kureyş gerçek bir peygamber olup olmadığını 
güya sınamak için Rasulullahı bir toplantıya çağırmıştı. Rasulullah 

(s.a) oraya vardığında bir ön açıklama getirmeden şu soruyu ortaya 
attılar: İsrailoğullan Mısıra niçin gitti? Buna cevaben Rasulullah 
(s.a) da bu sureyi okudu. Kureyş madem ki bu sorunun çok ani ola¬ 

cağını ve cevap vermek için hazırlık yapılacamayacağını biliyordu; 
bu durumda verilen cevap karşısında onun Allah Rasulü olduğuna 
inanması beklenirdi. Fakat o kadar inatçıydılar ki. buna rağmen 

inanmadılar. Allah onlann niyetlerini bildiğinden mealen şöyle diye¬ 
rek elçisini uyanyordu: "Her ne kadar seni bizzat tabi tuttukları im¬ 
tihanı başardıysan da. çoğu inanmayacak; zira hakikati bulma en¬ 
dişelerinde samimi değiller. Bu surenin vahyedilişi, Kur an ın senin 
uydurman değil. Allah'ın mesajı olduğunu sonunda ispatlasa bile yi¬ 

ne inanmayacaklar. Çünkü gerçek kasıt ve niyetleri öyle veya böyle 

senin Risaletini reddetmektir. Şimdi küfürleri için başka mazeretler 



Cüz : 13 TEFHİMU'L KUR’AN 499 

icad edecekler." 
73. Bu uyan Rasulullah'ın (s.a) düçar olduğu bir hatayı düzeltmek 

amacıyla değil, yalnızca soru soranlara, Allah'ın gerçek niyetlerini 
bildiğine dair dolaylı bir uyandır. Şöyle: "Ey inatçılar güruhu, bu su¬ 
re sizlere bir ayna olsun diye önünüze kondu. Rasulümüzden 
Kur'an'ı uydurmadığına dair delil istiyorsunuz. Eğer siz ma kul ve 
samimi insanlar olsaydınız, bizzat kendi sınamanızın sonucuna bi¬ 
naen hakikati kabul ederdiniz. Fakat sizler inatçı insanlarsınız ve 
hala Kur an ı inkar ediyorsunuz?" 

74. Hz. Yusuf (a.s) kıssasının sona ermiş bulunduğu esnada 
Kuran bu fırsatı değerlendiriyor ve temel mesajı iletiyor; zira bu İd 

tapta kıssalar sırf hikaye anlatmış olmak için zikredilmemektedir. 

Böylece Rasulullah'ı (s.a) bizzat davet eden ve kıssayı dikkatle dinle¬ 
yen müşriklere mesajın özü birkaç kısa cümleyle iletilmiş olmaktay¬ 
dı. (105-111. ayetler). 

75. Bu, Allah'ın tüm yeri ve gökleri kaplayan ayetlerini gözardı edip 
görmezlikten gelenlerin kayıtsızlığına karşı bir uyandır ve böyleleri- 
ne sağlam gözlemler yaparak hakikati araştırmayı tavsiye etmekte¬ 

dir. Zira eşya (nesneler) yalnızca birer "şey" değil. Hakk a işarette bu¬ 
lunan birer ayettir de; şu halde araştırmacı, bu ayetlere hayvanlar¬ 
dan farklı biçimde bakmalıdır. Böyle olmalıdır çünkü ağacı, dağı, su¬ 

yu... bir hayvan da görmektedir, fakat onlar için sadece ağaç, dağ ve 
su olmaktan ibarettir ve duyulan aracılığıyla onlardan ihtiyaçları 
yolunda faydalanır. Fakat Allah insana eşya (nesneler) üzerinde de¬ 
rin derin düşünebilsin ve bu ayetleri aracılığıyla hakikati araştırsın 
diye, onlann maddi ve fiziki görünümlerinin ötesini kavrayabilmesi¬ 
ni sağlayacak bir akıl ihsan etmiştir, insanların hakikati keşfedeme- 
mesinin ve dalalete düşmesinin nedeni eşyayı "ayetler" olarak müta¬ 
laa etmemeleri ve eşyanın bu veçhesinden yüz çevirmeleridir. Eğer 
onlar peygamberlerin mesajına bile bile zihinlerini kapamasalardı, 
bu mesajı kavramaları onu kendilerine rehber edinmeleri hiç de zor 
olmayacaktı. 

76. Başka ilahları Allah'a eş koşmalarının nedeni Allah'ın Sırat-ı 
Müstakim e giden yolu gösteren işaret levhaları mesabesindeki 
ayetlerinden yüz çevirmeleridir. Böylece yoldan sapmakta ve dikenli 
çalılar arasmda yitip gitmektedirler. Gerçi çoğu hakikati bütünüyle 

gözden kaçırmamıştır ve Allah'ı bir yaratıcı, bir Rabb olarak inkar et¬ 
memekte ancak O na şirk koşmaktadır. Yani, Allah'ın varlığını inkar 
etmemekte fakat. Onun zatına, sıfatlarına, kudret ve haklanma or¬ 
tak olan başka ilahlara da inanmaktadır. Eğer gökler ve yerdeki 
ayetleri bu bakış açısıyla müşahade etselerdi hiçbir zaman şirke 
düşmezlerdi, zira her yer ve şeydeki bu ayetlerin, Allah'ın birliğinin 
birer delili olduğunu keşfedeceklerdi. 
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107 Şimdi bunlar, kendilerine Allah’ın azabından kapsamlı bir bürü¬ 

menin gelivermesinden veya onların hiç haberleri yokken kıyametin on¬ 

lara apansız gelmesinden kendilerini güvende mi buldular?77 

108 De ki: "Bu, benim yolumdur. Bir basiret üzere Allah’a davet ede¬ 

rim; ben ve bana uyanlar da. Ve Allah’ı tenzih ederim,78 ben müşrikler¬ 
den değilim." 

109 Biz senden önce, şehirler halkına kendilerine vahyettiğimiz kim¬ 

seler dışında (başkalarını elçi olarak) göndermedik. Hiç yeryüzünde do¬ 

laşmıyorlar mı, ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarım 

görmüş olsunlar? Korkup-sakınanlar için ahiret yurdu elbette daha ha¬ 

yırlıdır. Siz yine de akıl erdirmeyecek misiniz?79 

AÇIKLAMA 

77. Bu soru, hayat karşısında tavır almada, tehlikelere karşı geçici 
bir güven hissi ve uzun bir ömür sürüleceği düşüncesiyle oluşan ka¬ 
yıtsızlıktan insanları sakındırmak için ortaya konmuştur. Böyle dü¬ 

şünenlere göre problemler pekala uzak bir ■‘geleceğe" ertelenebilir. 
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Besbelli ki bu yanlış bir tavırdır; çünkü hiçbir insanın belli bir zama¬ 
na kadar yaşama garantisi olmadığı gibi, hiç kimse ne zaman, nere¬ 
de ve ne şekilde öleceğini bilmez. Bu yüzden soru şunu demek iste¬ 

mektedir: "Günlük tecrübeleriniz size bir dakika sonrasında bile ne 
olacağını söylemezken, geleceğiniz size nasıl gizli olmaz? Dolayısıyla 
hikmet şunu gerektirir ki. geleceğiniz için şimdi hazırlık yapmalısı¬ 
nız ve bulunduğunuz yolun "doğru yol" olup olmadığını enine boyu¬ 
na düşünmelisiniz. Gittiğiniz yolun "doğru yol" olduğunu gösterecek 
herhangi bir sağlam deliliniz var mı? Yerde ve göklerde seçiminizi 
destekleyecek herhangi bir sağlam deliliniz bulunmakta mı? Sizden 
Önce bulunduğunuz yola koyulmuş insanlar hedeflerine güven için¬ 
de ulaşabilmişler mi? Kısaca, bu yolu izlemekle kendi döneminiz ve 

kültürünüzde ulaştığınız sonuçlar doğru yolda olduğunuzu ispatla¬ 
makta mı?" 

78. Yani, "Allah onlann kendisine izafe ettikleri şeylerden kesinlik¬ 
le münezzehtir. Şirk e düşmüşlerin kendisine atfettiği her türlü zaaf 
ve noksanlıktan, sırf sahip oldukları Tann tasavvurunun mantıki 
sonucu olarak kendisine atfettikleri her türlü kusur, hata ve kötü¬ 
lükten münezzehtir." 

79. Çok kapsamlı olan bir konu burada bir kaç cümleye sığdml- 
mıştır. Bu ifadeyi şöyle açıklamak mümkündür: "Ey Muhammedi 
Bu insanlar seni dinlemez, çünkü sana bir Allah Rasulü olarak 
inanmaları onlar için pek kolay bir şey değil, zira sen onlann kentin¬ 
de doğmuş ve aralarında başkalan gibi yaşamış bir beşersin yalnız¬ 
ca. Oysa bunda garipsenecek hiçbir şey yoktur. Bu ilk kez vuku bul¬ 
muyor ki? Senden önce gönderilen bütün bepgamberler de beşer idi¬ 
ler ve gönderildiği insanlarla aynı ortamı paylaşmışlardı. Bir kente 
bir yabancının gelip şöyle dediği duyulmamıştı: "Ben size peygamber 

olarak gönderildim. Her ne kadar -Musa, İsa, İbrahim, Nuh (aleyhi- 
müsselam) gibi- kavlmlerini ıslaha memur peygamberler, kendi bel¬ 
delerinde doğmuş ve kavimleriyle aynı ortamı paylaşmışlarsa da..." 

Şu halde mezkur ifade müşriklere doğrudan şunu anlatmak iste¬ 

mektedir: "Şimdi Rasulü kabul mü edeceğinize yoksa böyle mesned- 
siz telakkilerle red mi edeceğinize karar vermeli, yolunuzu seçmelisi¬ 

niz. Seyahat edip durmada ve peygamberleri yalanlayıp hevalanna 

uyanların akıbetini hep görmektesiniz, işte, Ad, Semud, Medyen, 
Lut ve diğer kavimlerin harabeleri yolunuz üzerinde! Size, ahirette 
onlann ne tür acıklı azaba düçar olduklarım, muttakilerin ise nasıl 
mutlu bir hayat süreceklerini hatırlatmalanna rağmen bunlardan 
hiç mi ibret almıyorsunuz?" 
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110 Öyleki peygamberler, umutlarını kesip de, artık onlann gerçek¬ 
ten yalanladıklarını sandıklan bir sırada onlara yardımımız gelmiştir; 
biz kimi dilersek o kurtulmuştur. Suçlu-günahkârlar topluluğundan 
zorlu-azabımız kesin olarak geri çevrilmeyecektir. 

11 1 Andolsun, onlann kıssalannda temiz akıl sahipleri için ibretler 

vardır. (Bu Kur'an) düzüp uydurulacak bir söz değildir, ancak kendin¬ 
den öncekilerin doğrulayıcısı, her şeyin 'çeşitli biçimlerde açıklaması'80 
ve iman edecek bir topluluk için bir hidayet ve rahmettir. 

AÇIKLAMA 

80. Yani. "İnsanın doğru yolu bulması için gerekli şeyleri tüm ay¬ 
rıntılarıyla vermektedir." Bazıları "herşeyin ayrıntısı" sözünü dün¬ 
yada varolan herşeyin aynntısı anlamına alıyorlar. Dolayısıyla 
Kur an da matematik, fizik, tıb vs.ye ait ayrıntıları bulamayınca te¬ 
reddüde kapılıyorlar. Oysa Kur an yalnızca "hidayet" konusunda ge¬ 
rekli tüm ayrıntıları verdiğini söylemektedir. Çünkü hidayet için 
gönderilmiştir ve hidayeti asıl itibariyle ilgilendiren herşeyin ayrıntı¬ 
larını ihtiva etmektedir 

YUSUF SURESİNİN SONU 
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13 

RA'D SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Bu sure adını 13. ayette geçen "Er-Rad" (Gökgürültüsü) keli¬ 

mesinden alır. Bu kelime surenin yalnızca sembolik bir adıdır ve su¬ 
re. gökgürültüsüyle ilgili bilimsel meseleleri hiçbir surette sözkonu- 

su etmez. 
Nüzul zamanı: 27-31. ile 34-48. ayetler bizzat göstermektedir ki, 

bu sure Resullullah'm (s.a.) Mekke'deki görevinin son döneminde. 

Yunus ve Hud surelerinin nazil olduğu aynı dönemde vahyedilmiş- 

tir. Ayetlerin zikrediliş tarzı, Resulullah’m (s.a.) mesajı iletmeye baş¬ 
lamasından o yana uzun bir zamanın geçtiğini göstermektedir. Bir 
yandan düşmanlan onu ve risaletini yenilgiye uğratmak için farklı 

araçlara başvururken, öbür yandan ona inananlar müşrikleri doğru 
yola getirebilecek bir mucizenin gösterilmesini istemektedir. 

Allah, cevap olarak inananlara şu gerçeği vurgular; Onun insan¬ 
lara hidayet etme yolu bu değildir. Bu yüzden inananlar morallerini 
bozmamalıdır. Zira Allah'ın inanmayanlara uzatacağı ip, kendilerini 
asmaya yetecek denli uzun olacaktır. Yoksa Allah, ölüleri mezarla¬ 

rından çıkanp konuşturacağı mucizeler gösterebilir (ayet,31) .Ne 
var ki, inatçı insanlar yine bir mazeret getirip meseleyi geçiştirmek 
isterler. İşte bu çok açık delil, surenin, Resulullah'ın (s.a.) Mek¬ 

ke'deki son döneminde vahyedildiğini açıkça isbat etmektedir. 
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Ana Fikir. 

İlk ayet, bu surenin ana fikrini belirtmektedir: Hz. Muhammedin 
(s.a.) ilettiği mesaj Hakk tır. Fakat insanlann çoğu onu inkar ediyor¬ 
lar."’ İşte bütün surenin etrafında döndüğü mihver budur. 

Mesajın temel unsurları olanTevhid, ahiret ve Nübüvvetin hak ol¬ 
duğu tezi, işte bu yüzden surede tekrar tekrar vurgulanır. Dolayısıy¬ 
la bunlara samimiyetle inanmaları kendi ahlaki ve manevi menfaat¬ 
lerine olacaktır. İnkar etmeleri halinde kendi nefislerine zarar vere¬ 

cekleri, zira küfrün bizatihi ahmaklık ve cehalet olduğu konusunda 
uyanlar ihtiva eden sure, bunun da ötesinde yalnızca zihinleri tat¬ 
min etmekle yetinmemekte iman etmeleri için kalblere de hitap et¬ 
mektedir. Bu yüzden insanlann batıl kavrayışlarına karşı yahut me¬ 
sajın gerçekliğini ispatlamak amacıyla yalnızca mantıki deliller ileri 
sürmekle yetinmemekte, uygun fasılalarla sempatik ve gönül çelici 

bir üsluba başvurarak, küfrün sonuçlanna karşı uyanlarda bulun¬ 
mak ve imanın mutluluk veren ödüllerini zikretmek suretiyle kalble- 
rini kazanmaya ve onları inatlarından vazgeçirmeye çalışmakta¬ 
dır. 

Bunun ötesinde, düşmanlann itirazları da, kendileri zikredil- 
meksizin bir bir cevaplanmakta; mesajın yolunu tıkamak için Hak¬ 

kın düşmanlan tarafından üretilen bu kuşkular izale edilmektedir. 
Aynı zamanda uzun ve yorucu bir imtihandan geçmiş bulunan, bu¬ 
nun sonucu bitkin düşen ve endişe içinde Allah'ın yardımını bekle¬ 
yen müminler teselli edilmekte, yaratılışta, umut ve cesaretle dona¬ 
tılmaktadırlar. 
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Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla 

1 Elif, Lâm, Mîm, Râ. Bunlar Kitab'm ayetleridir. Ve sana Rabbinden 

indirilen haktır. Ancak insanlann çoğu iman etmezler.1 

2 Allah O'dur ki, gökleri dayanak olmaksızın yükseltti; onları gör¬ 

mektesiniz.2 Sonra arşa istiva etti3 ve güneş ile aya boyun eğdirdi,4 her bi¬ 

ri adı konulmuş bir süreye kadar akıp gitmektedirler.0 Her işi evirip dü¬ 

zenler, ayetleri birer birer açıklar.6 Umulur ki, Rabbinize kavuşacağınıza 

kesin bilgiyle inanırsınız.7 

AÇIKLAMA 

1. Surenin başlangıcı mahiyetinde olan bu ayet, birkaç kelime 
içinde tüm surenin maksat ve hedefini beyan etmektedir. Allah bu 
hakikati. Resulüne (s.a.) izafeti içinde dile getirmektedir: "Ey Rasûl, 
insanlann çoğu Kur an ın talimatını şu veya bu sebeble (mazeretle) 
inkar ediyorlar: fakat şu bir gerçek ki, bizim sana indirdiğimiz ayet¬ 
ler insanlar inansın ya da inanmasın Hakk'tır." 

Bu kısa girişten sonra hitab, surenin üç temel unsurunu içine 
alan ana fikrine temas etmektedir. Bu temel unsurlann birincisi şu¬ 
dur: Tüm kainat Allah indir. O nun dışında hiçbir şey ve kimse kul¬ 
luğa ve tapınmaya layık değildir." İkincisi de şudur: "Bu hayattan 
sonra başka bir hayat var. Tüm yaptıklarınızın hesabını vereceğiniz 
bir yer orası." Üçüncüsü ise şu: "Ben Allah ın bir elçisiyim. Dolayısıy¬ 
la size ilettiğim her ne varsa kendimden değil, Allah’timdir." İnsanlar 
inkar ettikleri için. Kur an, bu üç temel esası inkarcıların zihninden 
kuşku ve itirazları izale etmek üzere çeşitli şekillerde ve tekrar tekrar 
vurgulamaktadır. 

2. Yani, "Allah uzaydaki sayısız gök cismini görülür ve algılanır 
herhangi bir destek olmaksızın tutmaktadır." Her ne kadar zahiren 
bu cisimleri destekleyen hiçbirşey yokmuş gibi görünüyorsa da Al- 
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lah'ın algılanamayan mutlak kudreti vardır. Bu kudret üzerinde bu¬ 
lunduğumuz yeryüzü de dahil olmak üzere, tüm gök cisimlerini ve 
felekleri kendileri için tayin edilmiş mekanda tutmakta kalmaz aynı 
zamanda aralarında herhangi bir çarpışmanın vukuuna da meydan 
vermez. 

3. "Bizzat mülkünün Taht ına oturmuştur." ayeti hakkında daha 

fazla aynntı için lütfen A raf Suresinin 41. açıklama notuna müraca¬ 
at ediniz. Burada bir mananın kavranma gayesi güdülmektedir. Bu 
hakikat. Kur an ın birçok yerinde, Allah'ın yeryüzünü sadece yarat¬ 
makla kalmadığı aynı zamanda mülkünü idare de ettiği, yarattığı 
alemin bazı cahillerin sandığı gibi birçok tanrı tarafından yönetilme¬ 
diği; aksine yaratıcısı tarafından işletilen ve yönetilen düzenli bir sis¬ 
tem olduğu hakikatini açıklığa kavuşturmak için zikredilmekte¬ 
dir. 

4. Şunu belirtmek gerekir ki, bu ayette ileri sürülen tüm tezlerin 
gerçek olduğunu bizzat ayetin muhatapları da kabul etmekteydi. Bu 
yüzden Allah'ın göğü direksiz yükseltmesi ve güneşle ay ı değişmez 
bir nizamın kanunlarına tabi kılması gereğini ispatlamak için aynca 
delile ihtiyaç yoktu. Bu konular sadece. Allah'ın tek hakim ve kaina¬ 
tın tek yöneticisi olduğunu ispat etmek için zikredilmektedir. 

Şimdi şu soruyu düşünelim: Böyle bir delil Allah’ın varlığına hiç¬ 
bir şekilde inanmayan yahut O nun kainatın yaratıcısı ve kainat iş¬ 
lerinin yöneticisi olduğunu kabul etmeyen kimseleri nasıl ikna ede¬ 
bilir? Buna verilecek cevap şudur: Kur an da Tevhid doktrinini des¬ 
teklemek üzere ileri sürülen deliller aynı şekilde Allah'ın varlığını ka¬ 
bul etmeyen ateistlere karşı O nun varlığını ispat için de uygulanabi¬ 
lir. Şöyle: Tüm kainat- yeryüzü, ay, güneş ve diğer sayısız gök cisim¬ 
leri- aynı güçlü yasanın egemenliği altında işleyen mükemmel bir 
sistem teşkil eder. Bu, böyle bir sistemin (nizamın) Hakim ve Alim 
olan Kadir-i Mutlak bir Hükmedici tarafından düzenlendiğinin deli¬ 
lidir. Bu da sonuç olarak hiçbir dengi, eşi ve ortağı olmayan bir Al¬ 
lah'ın varlığını gerektirir. Zira yöneticisi olmayan hiçbir düzen, vaze- 
dicisi olmayan hiçbir yasa, hakimi olmayan hiçbir hikmet, bileni ol¬ 
mayan hiçbir bilgi yoktur. Şu halde inatçılar ve kendisinde duyarlık 
adına birşey kalmamış olanlar dışında hiç kimse halikı olmayan bir 
mahluk düşünemez. 

5. Bu nizam (sistem) yalnızca kendisini tedbir eden, yöneten Ka- 
dir-i Mutlak bir Hükümdarın varlığını değil, aynı zamanda kendi al¬ 
tında yatan büyük bir Hikmet in de varlığım ispat etmekte ve kainat¬ 
taki hiçbir şeyin sonsuza dek sürmediğine şehadet etmektedir. Kai¬ 
nattaki herşey belli, sabit bir zamana kadar varlığını sürdürmekte ve 
o süre dolunca sona ermektedir. Bu, nizamın tümü için geçerli oldu¬ 
ğu gibi her bölümü için de ayn ayn geçerlidir. Kainatın maddi (fiziki) 
yapısı sonsuz ve ölümsüz hiçbir şeyin bulunmadığını gösteren apa¬ 
çık bir delildir. Bir bütün olarak kainat düzeninin belli bir sonu, bir 
eceli olmalıdır ve bu son geldiğinde kainat ecelini yaşar. Şu halde bir 
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öte dünya da olmalıdır. Dolayısıyla Kur an da zikredildiği gibi bir di¬ 
rilişin (ba's) gerçekleşmesi gerekir. Gerekir değil, bu kaçınılmaz bi¬ 
çimde olacaktır; hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde.... 

6. Allah, Hz.Rasul'un (s.a.) kendilerine ilettiği hakikati ortaya ko¬ 
yan bu ayetleri tafsil etmekte, onlara açıklık kazandırmaktadır. Bu 
ayetler tüm kainata yayılmıştır ve gözlerini açarak bakan herkes bu 
ayetlerin tanıklık ettiği Kur'ani hakikatleri tasdik edecektir. 

7. Önceki ayetler iki şeyi ispat etmek üzere zikredilmişlerdin a) Ale¬ 
min tek bir Halikı, tek bir Müdebbiri vardır, b) Herkesin ilahi mahke¬ 
mesinde yargılanacağı, mükafat ve mücazat göreceği bir Ahiret ha¬ 
yatı olacaktır. Birincisi gayet açıktır, zaten kevni ayetler fazla düşü¬ 
nülmeye ihtiyaç hissettirmeksizin bu sonuca götürdüğünden bura¬ 
da zikredilmiştir. Oysa İkincisi yani ahiret hayatı burada hassaten 
zikredilmiştir. Çünkü bu hayat müşahade edilmenin ötesindedir. 
Bu yüzden şu özellikle vurgulanmıştır ki, bu ayetler "Ahirette Rabbi- 
nize mülaki olacağınıza ve bu dünyada yaptıklarınızın hesabım ve¬ 
receğinize yakmen kanaat edersiniz belki" diye tafsil edilmiş ve bir 
bir açıklanmışlardır. 

Şimdi bu kevni ayetlerin ahiret hayatını nasıl ispat ettiğini müta¬ 
laa edelim. Bunlar iki şekilde konuya delil oluştururlar: 

1) Güneş gibi, ay gibi büyük gök cisimlerinin tamamiyle Allah'ın 
iradesine nasıl boyun eğdiklerini düşündükçe kalplerimiz bunları 
yaratan, hareketlerini düzenleyerek yörüngelerine oturtan Allah'ın, 
kuşkusuz ki, tüm insanlığı öldükten sonra tekrar diriltmeye kadir 
olduğunu yakinî biçimde kavrayacaktır. 

2) Yeryüzündeki nizam da yaratıcısının hikmet sahibi olduğunu 
ispatlamaktadır. Bu yüzdendir ki, hikmet sahibi bir yaratıcının in¬ 
sanı yaratıp, onu akıl ve hikmetle donatıp güç ve kuvvet bahşedip 
sonra onu hiçbir sorumluluk taşımadan, iyi ya da kötü yaptıklarının 
hesabını vermeden istediğini yapmakta serbest bırakacağı düşünü¬ 
lemez. Çünkü insanın bu dünyada işlediği tüm iş ve amellerin hesa¬ 
bını kesinlikle görecek olması yine O nun hikmetinin bir gereğidir. 
Bu ise. O nun azgınlık edenlere haddini bildirip gadre uğramışların 
kaybını tazmin etmesini, iyi amellerde bulunanlara mükafat, kötü 
amellerde bulunanlara ceza verilmesini icap ettirir. Kısaca O nun 
hikmeti icabı, herkes hesap vermek üzere huzura çağrılacak ve ken¬ 
disine şöyle denecektir : "Çeşitli yeryüzü kaynaklan ve harika yete¬ 
nekler ve bu mükemmel vücudun taşıdığı sen; ellerine verilmiş olan 
emaneti nasıl kullandın ?" 

Kafasız ve zalim bir dünya yöneticisinin memleket işlerini adam- 
lanna emanet edip sonra hesap sormayı unutması düşünülebilir. 
Fakat böyle bir şey Hakim ve Alim olan Allah'tan asla beklene- 
inez. 

işte, gök cisimleri üzerinde, bizi ahiret hayatının hem mümkün 
hem de zaruri olduğuna ikna edecek şekilde düşünmenin ve müşa- 
hadelerde bulunmanın yolu ve delili budur. 
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3 Ve O, yeri yayıp uzatan onda sarsılmaz-dağlar ve ırmaklar kılandır. 

Orada ürünlerin her birinden ikişer çift yaratmıştır; geceyi gündüze bü- 
rümektedir.3 4 5 * * 8 Şüphesiz bunlarda düşünen bir topluluk için gerçekten 
ayetler vardır. 

4 Yeryüzünde birbirine yakm-komşu olan kıtalar vardır,-9 üzüm bağ¬ 
lan, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar da vardır ki, bunlar aynı su ile 
sulanır;10 ama ürünlerinde (ki verimde ve lezzette) bazısını bazısına üs¬ 

tün kılıyoruz. Şüphesiz, bunlarda aklını kullanan bir topluluk için ger¬ 
çekten ayetler vardır.11 

5 Eğer şaşıracaksan, asıl şaşkınlık konusu onlann şöyle söylemeleri¬ 

dir: "Biz toprak iken mi, gerçekten biz mi yeniden yaratılacağız?" İşte on¬ 
lar Rablerine karşı küfre sapanlar,12 işte onlar boyunlanna (ateşten) hal¬ 
kalar geçirenler13 ve işte onlar -içinde ebedi kalacakları- ateşin arkadaş¬ 

ları olanlardır. 
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AÇIKLAMA 

8. Tevhid ve ahiret doktrinini desteklemek için sema ile ilgili bazı 

ayetler zikredildikten sonra, aynı amaçla arzla ilgili birkaç ayet zik¬ 
redilmektedir. Tevhid, ölümden sonra diriliş ve hesap ile ilgili deliller 
kısaca şunlardır. 

1) Tevhid: Yeryüzünün, (üzerinde hayatın idamesine yardımcı 
olan) semavi cisimlerle yakın bir münasebette olduğu ve dağlann, ır¬ 
makların, hayatın idamesiyle karşılıklı, münasebet içinde bulundu¬ 
ğu gerçeği, mahlukaün ayn ve farklı tanrılar tarafından yaratılmadı¬ 
ğının; bağımsız güç ve yetkilere sahip tanrılar tarafından yönetilme¬ 

diğinin apaçık delilidir. Eğer birçok tanrılar olsaydı aralarında böyle 
bir uyum, ahenk, ittifak ve gaye birliği olmayacağı gibi, olsa bile ara¬ 
larındaki münasebetin uzun süre böyle devam etmesi düşünüle¬ 

mezdi. Zira çok açıktır ki, eğer yalnızca Tek Kadir-i Mutlak ve Hakim 
Allah olmasaydı ayn ayn tannlann oturup da sayısız nesneleri ara¬ 
sında hiçbir çatışma ve uyumsuzluğun olmadığı böyle bir ahenk 

içinde bir kainat nizamı geliştiremezlerdi. 

2) Ölümden sonra Diriliş: Arz, şu harika gezegen yaratıcısının Ka¬ 

dir-i Mutlak olduğuna ve dolayısıyla bu Kudret Sahibi nin istediği 
zaman ölüleri diriltip, haşredeceğine bizzat delil teşkil etmektedir. 
Çünkü uzayda güneş etrafında yüzmektedir: çünkü üzerinde sabit 
dağlar vardır ve çünkü yüzeyinde büyük nehirler akmaktadır, böyle- 
ce üzerinde sayısız meyve ağaçlan bitmekte, şaşmaz bir düzen içinde 

geceyle gündüzü ard arda getirmektedir. 

Tüm bu şeyler yaratıcısının gücüne şehadet etmektedir. Artık, 
ikiyle Kadir bir Yaratıcının insanoğlunu ölümden sonra dirilteceğin¬ 

den kuşku duymak açıkça aptallık olmaktadır. 

3) Hesab:Tüm harika ve birer gayeye matuf ayetleriyle yeryüzü ya¬ 

ratıcısının hikmet sahibi olduğu gerçeğine apaçık bir delil teşkil 
eder. Dolayısıyla O nun insanı, bu en asil mahlukunu hiçbir gaye 
gütmeden yarattığı düşünülemez. Aynı şekilde O nun hikmeti yer¬ 

yüzünün yapısmdan, dağlan, ağaçlan, meyveleri, gecesi ve gündü¬ 
zünden açıkça tezahür etmektedir. Bu durum, insanın yeryüzüne 
gayesizce yerleştirilmediğini ve kendisine ilişkin gayeyi yerine getir¬ 

medikçe bir hiç olacağım göstermektedir. Demek ki insanoğlu bu ila¬ 
hi gayeyi yerine getirmek konusunda yaratıcısına karşı hesap vere¬ 
cektir. 

9. Yani. "Eğer dikkatle müşahade ederseniz, yeryüzünün yapısın- 
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dakl çeşitliliğin ilahi hikmet ve gayeyi nasıl yansıttığım anlarsınız. 
Yeryüziindeki sayısız bölge (kıta) her ne kadar birbirine bitişik ise de 
hepsi birbirinden farklı biçimde, renkte, özellikte, verimde, madeni 
kaynak ve kapasitede farklıdır. Bu çeşitlilik sayısız hikmet ve fayda¬ 

ya mebnidir. Bırakın diğer mahlukatı, eğer insanoğluna sağladığı 
faydalar açısından kıtaların farklılığı üzerinde düşünmemiz bile, 
bunun hakim bir yaratıcısının hikmeti üzerine planlandığını teslim 
etmemize yetecektir. Çünkü bu çeşitlilik insan medeniyetinin geliş¬ 
mesine öylesine katkıda bulunmaktadır ki, bu durumun sadece bir 

tesadüf olduğunu ancak bir akılsız düşünebilir. 

10. Bazı hurma ağaçlan tek kökten çıkmış yalnızca tek gövdeleri 
varken, bazılannm aynı kökten çift gövdesi bulunmaktadır. 

11. Bu ayette zikredilen şeyler Tevhide, Allah'ın herşeyi kuşatan 
hikmeti ve sınırsız kudretine delalet eden diğer ayetleri ihtiva etmek¬ 
tedir. Bunlardan biri üzerine düşelim. Toprak bir ve aynıdır, fakat 
tüm kıtalar birbirinden büyük ölçüde farklıdır. Sonra; su da bir ve 
aynıdır, fakat birbirinden farklı türden tahıl ve meyvenin yetişmesi¬ 
ni sağlar. Meyve ağaçlan da birbirine benzer, fakat hepsinde farklı 
biçimde, farklı hacimde ve farklı özellikte meyveler yetişir. Dahası 
bazan bir bazan iki olan gövdeleriyle hurmalar biter. Bir kimse bu 
çeşitliliğin veçheleri üzerinde biraz kafa yorarsa insanoğlunun da 
tek bir tür olmasına rağmen çeşit çeşit huy, karakter ve eğilime, bu 
yüzden de farklı farklı davranış biçimlerine sahip olduklannı göre¬ 
cek ve bu çeşitliliğin ilahi hikmetin bir gereği olduğu sonucuna vara¬ 

caktır. Aynca hiç kimsenin bu çeşitlilikten ürkmesine de gerek yok¬ 
tur; zira Allah, 31. ayette zikredildiği üzere, eğer dileseydi tüm insan¬ 
lığı doğuştan birbirinin aynı kılar ve hepsine hidayet ederdi. Fakat 
kainat ve insanın yaradılışındaki hikmet, tek biçimliliği değil, çeşitli¬ 
liği gerektirmektedir. Aksi takdirde yaradılış anlamsız olurdu. 

12. Onlar "rabblerini inkar ettiler". Aslmda onlar, Ahire ti, Allah'ın 

Hikmet ve Kudret ini inkar etmişlerdi. Onlar, öldükten sonra tekrar 
hayata döndürülmelerinin imkansız olduğunu söylerken demek is¬ 
tedikleri, haşa, 'onların Allah'ı yalnız kudretten değil, hikmetten de 
yoksun olduğu" biçimindeydi. 

13. Boyuna geçirilmiş demir tasma mahpusluk alameti olduğu 
için "boyunlarında demir laleler" tabiri burada onların cehaletin, 

inadın, nefislerinin köleleri olduğunu ve atalarını körü körüne izle¬ 
diklerini göstermek üzere mecazen kullanılmıştır. Yani, düşünceleri 
önyargıları tarafından etkilendiğinde, inanmayı kaçınılmaz kılan ne 

kadar sebep olursa olsun, ahiret'e inanmazlar, onu inkar ederler. 
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6 Onlar, iyilikten önce kötülüğü çabuklaştırmak istiyorlar;6 7 8 9 10 * * * 14 oysaki 

onlardan önce nice örnekler gelip-geçmiştir. Ve şüphesiz, senin Rabbin, 

zulümlerine karşılık insanlar için bağışlama sahibidir ve şüphesiz senin 

Rabbin, cezası çok şiddetli olandır. 

7 Küfre sapanlar derler ki: "Ona Rabbinden bir ayet (mucize) indiril- 

scydi ya."15 Sen, yalnızca bir uyarıcısın ve her topluluk için bir hidayet 

önderisin.16 

8 Allah, her dişinin neyi yüklendiğini (neye hamile kaldığını) ve döl 

yataklarının neyi eksiltip neyi eklediğini bilir.17 O'nun katında her şey 

bir miktar (ölçü) iledir. 

9 O, gaybı da, müşahede edileni de bilendir. Pek büyüktür, yüce¬ 

dir. 

10 Sizden sözü saklı tutan da, onu açığa vuran da, geceleyin gözlenen 

de ve gündüzün ortalıkta gezen de (O’nun katında bilme bakımından) 

birdir. 

AÇIKLAMA 

14. Bu ifade Kureyş in Rasulullah Lan (s.a.) isteğiyle ilgilidir: Eğer 



512 TEFHİMU'L KURAN 13 / Ra d Suresi 

sen Allah Rasulü isen, bize tehdit ettiğin azabı, biz seni yalanlayıp 
durmaktayken, çabuklaştır da görelim!" Bu tavırlarını farklı şekil¬ 
lerde izhar ettiler. Bazan haşa Allah ı alaya almaya yeltendiler. "Ey 

Rabb, hesabımızı şimdi gör de ceza gününe birşey kalmasın!" Bazan 
şunu demeye cüret ettiler: "Rabbimiz, eğer Muhammed Hakikat i 
söylüyorsa ve Sendense o zaman üzerimize gökten taş yağdır ya da 
bir azap indir veyahut da üzerimize acıklı bir azab gönder. " işte bu 

ayette kafirlerin bu arsızca soru ve isteklerine karşılık vermektedir. 
Böyle saçma sapan taleplerden çekinmeleri, kendilerine tanınan 

mühleti iyi kullanmaları ve yollarını değiştirmeleri konusunda böy- 
lece uyarılmaktadırlar; aksi takdirde isyankar tavrı benimsemeleri 
yüzünden Allah ın gazabına maruz kalacaklardır. 

15. Bu onların zihniyetlerini gösterir. Bu kafirlere göre, Hz. Mu¬ 
hammed in (s.a.) gerçek bir peygamber olup olmadığım anlamanın 
yegane kriteri, onun bir mucize gösterip göstermeyeceği idi. Böyleydi 

çünkü onun mesajını aklî delilerle bir türlü anlayamıyorlardı. Ne 
onun yüksek karakterinden, ne mesajıyla ashabı arasında gerçek¬ 
leştirdiği manevi inkılaptan bir ders çıkarabiliyordu. Ayrıca 
Kur an da, cahiliye hurafelerinin ve mensub oldukları şirk dininin 
ne denli batıl olduğunu göstermek üzere ortaya konan akli delilleri 
dikkatle müzakere etmeye de niyetleri yoktu. 

16. Her ne kadar doğrudan kafirlere değil de Hz. Peygamber e (s.a.) 
hitap ediyorsa da, bu onların isteklerine verilmiş kısa bir cevaptır. 
Yani şöyle: "Ey Rasul, ikna etmek için bu kavme gösterebileceğin bir¬ 
kaç mucize için endişelenip durma. Çünkü bu senin görevinin bir 
parçası değil. Senin görevin insanları yüz çevirmelerinden ötürü ve 
batıl yollarının kötü sonuçlarından dolayı uyarmaktır: yalnızca 

uyarmak... Ve bu amaçla biz her kavme bir kılavuz göndermişizdir. 
Şimdi sen de bu görevi ifa etmelisin. Bu görev onların gözlerini aç¬ 
mak ve mesajının vazettiği hakikatle hükmetmektedir.” Bu veciz ce¬ 

vabı verdikten soma Allah, onlann isteklerine daha değinmiyor, fa- 
kaı müteakip ayetlerde onlan şöyle uyarıyor: Analarınızın kamında 

olduğunuzdan bu yana hakkınızda vukubulan herşeyi bilen ve yap¬ 
tığınız her şeyi gözeten Alim Allah tan bir yere kaçamazsınız. Bu yüz¬ 
den kaderlerinize, neye layıksanız onunla hükmedilecektir; gökler¬ 
de ve yerde olan hiçbir kudret O nun son karar ve hükmüne etkide 
bulunamaz. 

17. Bu ayet açıklanırsa, şu anlama gelir: "Allah, anasının rahmine 
yerleşmiş olan çocuğun adım adım tüm gelişimini bilir. Ve organla¬ 
rında, kabiliyetinde, kuvvet ve kudretinde ne azalmakta, ne çoğal¬ 
makta hepsini yakinen görür. 
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11 Onun (insanın) önünden ve arkasından izleyenleri vardır,18 onu 

Allah’ın emriyle gözetip-korumaktadırlar. Gerçekten Allah, kendi nefis 

(öz)lerinde olanı değiştirip bozuncaya kadar, bir toplulukta olanı değiş- 

tîrip-bozmaz. Allah bir topluluğa kötülük istedi mi, artık onu geri çevir¬ 

meye hiç bir (biçimde imkân) yoktur; onlar için O’ndan başka bir veli 

yoktur.19 

AÇIKLAMA 

18. Yani, "Allah yalnızca her şahsın neler yaptığını gözlemekle, 
yaptığı şeyleri bütünüyle bilmekle kalmaz aynı zamanda o şahsa her 
yerde eşlik eren koruyucular (gözetleyiciler, gardiyanlar) tayin ede¬ 
rek amellerinin hepsini kayda geçirtir." Bu ayet, istediklerini yap¬ 
makta serbest olduklarını ve bu dünyada yaptıklarının hesabım ver¬ 

meyecekleri vehmiyle yaşayan sözkonusu insanlara uyan olması 
için zikredümiştir. Uyan, bu kavmin kendi cezalarının kendileri ta¬ 
rafından davet edildiğini vurgulamaktadır. 

19. Bu ayet, bir takım kutsal şahısların, azizlerin veya meleklerin 
kendilerini İlahi cezadan kurtaracak güce sahip olduğunu sananla¬ 

ra bir uyandır. Zira onlan Allah a karşı savunacak hiç kimse yoktur. 
Onlar istedikleri kadar Din Günü nde Allah'ın tayin edeceğ cezadan 
kendilerini kurtanrlar, kendilerine şefaat ederler umuduyla rabb ve 

hami edindikleri kimselere kurbanlar sunsunlar, biatlar etsinler, 
hiç farketmez. 
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12 0 size şimşeği korku ve umut olarak gösteren, (yağmur yüklü) 

ağırlaşmış bulutlan (inşa edip) ortaya çıkarandır. 

13 Gök gürültüsü O'nu hamd ile,20 melekler de O’na olan korkulann- 

dan teşbih ederler..21 O, yıldınmları gönderip bununla dilediğine çarpar; 

onlar ise Allah hakkında çckişip-tartışırlar. O, gücü (ve cezası) pek çetin 

olandır.22 

AÇIKLAMA 

20. Gökgürültüsü, bir şimşek çakmasını izleyen bu yüksek sesin 
her ne kadar hayvanların da işitebileceği türden bir gürültü olsa da 
onun hakiki anlamım işitecek kulaklar için bir Tevhid ilanıdır. Zira 
bu ses, denizlerden bulutlar kaldırıp sonra onları dilediği yere taşı¬ 
yan ve onlan yeryüzü sakinleri için gerekli olan yağmurlara döndü¬ 
ren Allah'ın, kelimelerin en mükemmel anlamıyla, herşeyi bilen ve 
herşeye gücü yeten olduğunu, hiçbir bakımdan noksanı ve hiçbir şe¬ 
kilde ortağı bulunmadığını haykırmaktadır. 

21. Burada meleklerin Rabblerinin korkusuyla dopdolu olduğu ve 
ettikleri hamdın bu bağlamda özel bir anlamı olduğu zikredilmekte¬ 
dir. Aslında bu ayet, meleklere sürekli ilahlar olarak tapan ve onla¬ 

rın uluhiyete ortak olduğuna inanan cahili toplumun şirkini nefyet¬ 
mektedir. Bu ayete göre melekler Allah'ın ortaklan değil, aksine 
O nun itaatkar kullandır. Bu yüzden O ndan korktuklan için, O'nu 

hamd ile teşbih ederler. 
22. O nun öylesine ani, öylesine etkili plan ve mekirleri vardır ki, 

onlardan birini istediği yönden istediği kişiye isabet ettiribilir ve bu¬ 
na maruz kalan kimse katiyyen ne olup bittiğinin farkına varmaz. 
Bu, Kadir-i Mutlak hakkında saçma sapan laflar eden kimselerin ke¬ 
sinlikle anlamsızlık içine yuvarlandıklarına bir delil teşkil eder. 
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14 Hak olan çağrı (dua, ibadet) yalnızca O’na (olan)dır.23 Onların Al¬ 

lah’tan başka çağırdıkları ise, onlara hiç bir şeyle cevap vermezler. (Onla¬ 

rın durumu) yalnızca, ağzına gelsin diye, iki avucunu suya uzatan(m bo¬ 

şuna beklemesi) gibidir. Oysa ona gelmez. Küfre sapanlann duası, sa¬ 

pıklık içinde olmaktan başkası değildir. 

15 Göklerde ve yerde her ne varsa- isteyerek de olsa, istemiyerek de 

olsa- Allah’a secde eder.24 Sabah akşam gölgeleri de (O'na secde 

eder).23 

AÇIKLAMA 

23. "Gerçek çağn O nunkidir." Çünkü yardımda bulunacak ve zor¬ 

lukları bertaraf edecek olan güce ve yetkiye sahiptir. 

24. "Göklerde ve yerde her ne (her kim) varsa Allah'a secde eder" 

ibaresi, her mahlukun her halükarda O nun fiziki kanunlarına bo¬ 

yun eğip, itaat etmek zorunda oluşu anlammadır. Bir mümin ile bir 

kafirin teslimiyeti arasındaki yegane fark, ilkinin kalbi bir şevk ile 

itaat etmesi, İkincisinin ise bunu arzusu hilafına zorla yapmasıdır; 

zira bu kanunlara karşı gelmek gücünü aşmaktadır ne de olsa... 

25. "Gölgelerin secde etmesi" de onların sabahlan Batı‘ya doğru 

akşamlan Doğuya doğru mütamadiyyen düşüyor olmalandır. Bu 

da onlann belli bir kanuna boyun eğdiklerini gösterir. 
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16 De ki: "Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?" De ki: "Allah’tır."26 De 

ki: "Öyleyse, O’nu bırakıp kendilerine bile yarar da, zarar da sağlamaya 

güç yetiremiyen birtakım veliler mi (tanrılar) edindiniz?" De ki: "Hiç 

görmeyen (a’ma) ile gören (basiret sahibi) eşit olabilir mi?27 Veya karan¬ 

lıklarla nur eşit olabilir mi?"28 Yoksa Allah'a, O’nun yaratması gibi yara¬ 

tan ortaklar buldular da, bu yaratma, kendilerince birbirine mi benzeş¬ 

ti?29 De ki: "Allah, her şeyin yaratıcısıdır ve O, tektir, kahredici olan¬ 
dır."30 

AÇIKLAMA 

26. Her ne kadar "Göklerin ve yerin rabbı kimdir?" sorusu müşrik¬ 
lere sorulmuş idiyse de Allah'ın Resulünden onu bizzat cevaplama¬ 

sını ve “Allah'tır'’ demesini istemesi gerçekten vurgulamaya değer bir 
husus olacaktır. Böyleydi, çünkü müşrikler o veya bu şekilde mez¬ 

kur soruya cevap vermeye çekiniyorlardı. "Allah değildir" diyemez¬ 
lerdi. çünkü Allah'ın herşeyin yaratıcısı olduğuna kendileri inanı¬ 
yorlardı. Diğer taraftan böyle bir soruya açık ifadelerle verilecek bir 
karşılığı kendileri kabul etmezlerdi. Çünkü o zaman Tevhid doktri¬ 

nini kabul etmek ve şirkin lehine hiçbir esas bulunmadığını teslim 
etmek zorunda kalacaklardı. Bu çıkmaz durumlarım farkedince, ta¬ 
bii ki böyle bir soruya cevap vermek istemeyeceklerdi, işte Allah'ın 

müşriklere bu tür sorular sormasını Rasulü'nden isteme nedeni 
buydu: Göklerin ve yerin Rabbı kim? Kainatın rabbı kim? Hayatınızı 
idame ettiren şeyleri, nzkı kim sağlıyor size?" Bu sorulara herhangi 
bir cevap vermedikleri zaman da. Allah, Rasulü'nden cevaben "Al¬ 
lah" demesini istiyor ve peşinden şu delili getiriyor: "Madem Allah'tır 
niye o zaman ilahlar ittihaz ediyorsunuz?" 



Cüz : 13 TEFHİMU'L KUR'AN 517 

27. Kör,'' kainatta gözünün Önüne saçılmış, yayılmış olmasına 
rağmen, Allah'ın Birliğine delalet eden sayısız ayetlerin hiçbirini gör¬ 

meyen kişidir, öte yandan "gören" kişi, kainatın her zerresinde, bir 
çimen, bir ağaç yaprağında kendisini yaratanı gösteren ayetleri gö¬ 
rendir. Böylece ortaya atılan soru şu anlama gelmiş olur: "Ey inkar¬ 

cılar, eğer siz ayetler karşısında körseniz, onlan görebilen kişi ne di¬ 
ye bir kör gibi davransın, niçin sizler gibi sağa sola toslasın?” 

28. Buradaki "nur," Rasululiah (s.a.) ve ashabının sahip oldukları 

hakikat ilminin nuru anlamınadır. Buna mukabil, müşriklerin sa¬ 
yıklamalarında tezahür eden cehaletin "zulmef'i sözkonusuydu. Bu 
durumda sözkonusu soru şu anlamda sorulmuş olur: "Nur a sahib 
olanlar onu söndürüp de, ne diye sizler gibi karanlık içinde sayıkla¬ 
yıp dursunlar? Peki, anladık, nurun değerini bilmiyorsunuz, karan¬ 
lıkta sayıklamayı tercih edip etmemek sizin bileceğiniz bir iş; fakat 
nasıl oluyor da nura sahip olmuş, karanlık ile aydınlığın farkını tef¬ 
rik etmiş ve sanki gün ışığında yürüyormuşcasma doğru yolunu gör¬ 

mekte olan bir kimsenin, aydınlığı bırakıp da karanlıklara sayıkla¬ 
yabileceğin! umabiliyorsunuz? 

29. Bu soru, müşriklerin şirk üzere yaşamalarının hiçbir geçerli 
sebebi olmadığını vurgulamak için zikredilmektedir. İlahlarının kai¬ 

nattaki tek bir zerreyi bile yaratamayacağını ve yaradılışa en küçük, 
en önemsiz bir katkısı bulunamayacağını bizzat kabul ederlerse bu 
konudaki zanlannı besleyecek hiçbir temel kalmayacaktır zira geri¬ 
ye. Peki, neden o halde birer vehimden ibaret olan tannlannı Hakiki 
Yaratıcı nın kudret ve haklarına ortak ediyorlar? 

30. Arapça "Kahhar" kelimesi lugatta "Kendi hükmüyle herşeye 
hükmeden ve herşeyi tamamen kendi kontrolü altında bulunduran" 
anlamına gelir. 

O nun "Vahid ul-Kahhar" olduğu gerçeği daha önce zikredilen 
' Herşeyin yaratıcısı yalnızca Allah'tır" gerçeğinden tabiatıyla çık¬ 
maktadır ki. bu gerçek müşrikler tarafından da kabul edilmekte ve 
hiçbir şekilde inkar edilmemekteydi. Bu böyleydi çünkü, herşeyi ya¬ 

ratanın mantıki olarak tek olması gerekir ve O ndan masiva (gayri) 
olan herşey, her varlık zaruri olarak O nun mahlûku olmalıdır. Dola¬ 
yısıyla hiçbir şey varlığında, sıfatlarında, kudretinde ve haklarında 

yaratıcıya denk ve ortak olamaz. Demek ki, yaratıcısının mahlukat 
üzerinde kesin bir kudrete ve kapsayıcı bir kontrole sahip olması ge¬ 
rekir. Çünkü yaratıcının tamamen kontrol edemediği birşeyi yarat¬ 

ması düşünülemez. Şu halde Allah'ı Yaratıcı olarak kabul eden bir 
kimsenin yaratıcıdan başka herhangi birşeye tapınması, zorlukları¬ 
nın halledilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması için O ndan başkası¬ 

na dua etmesi için hiçbir sebep kalmamaktadır. 
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17 (Allah) Gökten bir su indirdi de dereler kendi miktannca çağlayıp 

aktı. Sel de yüze vuran bir köpük31 yüklendi. Bir süs veya bir meta sağla¬ 

mak için ateşte üzerine yakıp-erittikleri şeyler (madenler)de de bunun 

gibi bir köpük (artık) vardır.32 İşte Allah, hak ile batıla böyle örnekler ve¬ 

rir. Köpüğe gelince, o atılır gider, insanlara yarar sağlayacak şey ise, yer¬ 

yüzünde kalır. İşte Allah örnekleri böyle vermektedir. 

18 Rablerine icabet edenlere daha güzeli vardır. O'na icabet etmeyen¬ 

ler ise, ycryüzündekileri tümü ve bununla birlikte bir katı daha onların 

olsa mutlaka (kurtulmak için) bunu fidye olarak verirlerdi.33 Sorgulama¬ 

nın en kötüsü34 onlar içindir. Onların barınma yerleri cehennemdir, ne 

kötü bir yaratıktır o!.. 

AÇIKLAMA 

31. Bu benzetmede Allah'ın Rasulü'ne gönderdiği vahy, gökten in- 
dililen yağmura; müminlerse ırmak ve derelere benzetilmektedir. 

Yataklarını kapasitelerine göre yağmur suyuyla dolduran ırmaklar 
nasılsa, Rasulden kabiliyetleri kadarıyla bilgi alan müminler de öy¬ 

ledir. öte yandan Islami Haraket in düşmanlan tarafından kopan- 
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lan yaygara, akan suyun yüzeyinde dansetmeye başlayan ve kısa bir 
süre sonra yok olup giden kabarmış köpüğe benzetilmektedir. 

32 Nasıl, madenler saflaştırılmak için ocakta eriliİirken üzerlerin¬ 
de bir köpük tabakasının zuhur etmesi gayet tabii bir hadise ise, kö¬ 
tü insanlar da aynı şekilde, saflaşmak üzere zulüm ocaklanndan ge¬ 
çirilen iyi insanlar işkence çekerken, onlardan ayrılarak yüzeye çı¬ 
karlar ve harici bir unsur haline gelirler. 

33. Bu ayet şunu gösterin Müşrikler öylesine acıklı bir azap içinde 
olacaklar ki kurtulmak için herşeylerini vermekten tereddüt, etme¬ 

yeceklerdir. 
34. "İşte hesaplan kötü (ağır) olanlar bunlardır”: Onlar kötü amel¬ 

lerinin tüm sonuçlanna katlanmak zorunda kalacaklardır. Hiç bir 
günah, hiçbir hata kısaca hiçbir şey unutulmayacak hiç bir kötülük 

cezasız kalmayacaktır. 
Kur an dan Allah a isyan edenlerin sıkı bir hesaba maruz kala- 

caklannı öğreniyoruz; buna karşlılık inananlar ve Rabb'lerine itaat 
edenlerin hesaplan "hafif' olacaktır. Sadakatleri dikkate alınarak, 
davalan yumuşak bir edayla yürütülecek ve genelde yaptığı iyilikler 
hesaba katılarak, kusurlannın çoğu affedilecektir. Bu, Rasülul- 
lah'ın (s.a.) bir Hadis-i Şerifiyle daha da açıklığa kavuşmuştur. 
Hz.Aişe rivayet ediyor. "Dedim ki: Ey Allah'ın Rasulü! Kur an da kor¬ 

kutucu bir ayet var: Kim bir kötülük yaparsa cezasmı görür. (Maide 
123). Allah Resulü cevap verdi: Ey Aişe, Allah'ın mümin ve itaatkar 
kullarının hesabını nasıl kolay göreceğini bilmiyor musun? Bu dün¬ 
yada başına gelen musibet bir diken batması bile olsa Allah tarafın¬ 
dan g rnahlanmn o veya bu kısmına kefaret olarak kabul edilecektir. 
Ahiret'te herhangi bir günahın hesabını vermeğe çağnlan herkes 

onun karşılığını görecektir. Bunun üzerine Hz.Aişe sordu: Şu halde 
"Amel defteri sağ tarafından verilenler kolay bir hesap verecekler" 
(înşikak: 7-8) ayetindeki kolay hesaptan kasıt bu olmalı. Allah Rasu¬ 
lü şöyle cevap verdi: Bu ayet, yalnızca onların tüm amellerinin yani - 

iyi ve kötü tüm davranışlarının - Allah ın huzuruna takdim edileceği¬ 
ne işaret etmektedir; yoksa tüm amellerinin hesabını vermek üzere 

çağnlan bir kimse tamamen helak edilecektir. 
Aynı şey bu dünyada bile olmaktadır. Bir efendi kendisine bağlı ve 

itaatkar hizmetçisine yumuşak davranır, onun küçük kusurlanm 
hoşgörür ve hatta sadakatle hizmet etmesini gözönünde bulundura¬ 
rak onun büyük kusurlanm bile affeder. Buna karşlılık eğer bir hiz¬ 
metçi hain ve dikkafalı ise yaptıklan hizmetlerin hiçbiri gözönünde 
bulundurulmaz ve hem küçük hem de büyük kusurlan cezalandın- 
lır. 
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19 Peki, sana Rabbinden indirilenin gerçekten hak olduğunu bilen 
kişi, o görmeyen (a'ma) gibi midir?35 Ancak temiz akıl sahipleri öğüt alıp- 
düşünebilirler.36 

20 Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve verdikleri kesin sözü (mi- 
sakı) bozmazlar.37 

21 Ve onlar Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi ulaştırırlar,38 Rab- 
lerinden içleri saygı ile titrer, kötü hesaptan korkarlar. 

22 Ve onlar Rablerinin yüzünü (hoşnutluğunu) isteyerek sabreder¬ 
ler,39 namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine nzık olarak verdiklerimiz¬ 
den gizli ve açık infak ederler ve kötülüğü iyilikle savarlar.40 İşte onlar, 
bu yurdun (dünyanın güzel) sonucu (ahiret mutluluğu) onlar içindir. 

AÇIKLAMA 

35. Yani, "ikisinin bu dünyadaki durumları birbirinden nasıl farklı 
olursa, ahiretteki akıbetleri de aynı şekilde olacak. 

36. Yani, "Allah tarafından gönderilen mesajı dinleyen ve O nun 

Rasulünü kabul eden kimseler, gerçek anlamda akıllı olan kişiler¬ 
dir. Onlann bu dünyadaki amelleri, mesajın aydınlığı karşısında 

körleşen aptallannkinden kesin şekilde farklıdır. Dolayısıyla onla¬ 
nn ahiretteki akıbeti müteakip ayetlerdeki gibidir. 

37. Bu akit, yaradılışın başlangıcında tüm insanlığın yalnızca 
kendisine ibadet edeceklerine dair Allah'a yaptıklan ahdin aynısıdır. 
(Lütfen Araf suresinin 134. ve 135. açıklama notlarına müracaat 
edin). Bütün insanlarla yapılan bu ahd insan tabiatına iyice masse- 
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dilmiştir. Bir insan bu dünyaya geldiği zaman, tabiri caizse, yine ay¬ 
nı ahdi teyid ediyor demektir, zira yaradılışını daha önce ahidde bu¬ 

lunduğu aynı Allah a borçludur: O nun rahmetiyle dünyaya getiril¬ 
miş, O nun Rezzak oluşu yüzünden beslenmiş, büyümüş ve O nun 
lütfettiği güç ve melekeleri kullanmıştır, kullanacaktır. Tüm bunlar 
bizzat varlıklarıyla Rabbi yle yaptığı anlaşmanın bağlayıcılığı içinde 
yine O na bağlar. Şu apaçık bir gerçektir ki akıllı, sadık ve inanmış 

kimseler ahde vefa gösterirler, bilmeden, istemeden bozmak dışında 
ona aykırı davranmazlar. 

38. Yani, bir toplumun salah ve felahı o toplumdaki ilişkilerin dü¬ 
rüst bir şekilde kurulmasına bağlıdır. 

39. "Sabredenler’: Kendilerine hakimdirler ; tüm arzu ve şehvetle¬ 
rini kontrol ederler, haddi aşmazlar; bir çıkar temin etmek ve arzula¬ 

rını tatmin etmek için Rabblerine itaatsizlik gibi bir dalalete düşmez¬ 
ler. Allah'a teslim olmanın zorunlu sonucu olan keder ve kayıplara 
mütevekkil bir cesaret ve metanetle göğüs gererler. Eğer biz bir mü¬ 

minin hayatına bu açıdan bakarsak, yaşadığı tüm hayatın sabır ve 
tahammülle geçen bir hayat olduğunu görürüz. Çünkü o. Rabbinin 
rızasını kazanmayı ve Ahiret'in ebedi nimetlerine ulaşmayı umarak, 
bu dünyadaki en amansız şartlarda bile kendini kontrol altında bu¬ 
lundurur: Bu yüzden o, her günah kışkırtısına karşı sabırla sava¬ 
şır. 

40. Yani "Eğer başkaları onlara kötülük yaparsa, buna karşılık kö¬ 
tülük değil iyilik yaparlar : Şirretliğe karşı şirretlikle değil, erdemle 
mücadele ederler. Bir zalim kendilerine ne yaparsa yapsın, onlar her 
halükarda adaletle davranırlar. Aynı şekilde kendilerine yalanlar 
söyleyen ve alçaklık eden kimselere bile doğru ve dürüst muamelede 
bulunurlar." 

Aynı konuda RasuluUah'm (s.a.) bir hadis-i şerifi vardır: "Başka¬ 
larıyla muamelenizde şöyle diyenler gibi olmayın: Bize iyilik edene 
iyilik ederiz, kötülük edene kötülük. Bu yanlıştır. Siz şu yolu izleyin: 
Eğer başkaları size iyilik yaparsa siz de onlara iyilik edin. Yok eğer 
haksız davranırsa siz onlara haksızlık etmeyin." 

Şöyle bir hadis daha vardır: "Dokuz şeyi(n aksini ) yapmayı 
Rabb’im bana yasakladı. Bunlardan dördü şunlar: "Hoşnut olayım 

ya da olmayayım herkese adil davranmak, haklarını çiğneyen kimse 
için bile hakkı teslim etmek, beni hakkım olan şeyden mahrum eder¬ 
se bile hakkı olanı ödemek, bana haksız davrananı affetmek". Aynı 
konuda varid olan bir başka hadis de şudur: "Size ihanet eden kim¬ 
seye bile hainlik etmeyin. "Bir de Hz. Ömer'in aynı espriye sahip bir 
sözü vardır: "Sizinle muamelesinde Allah'tan korkmayan kimseyi 
cezalandırmanın en iyi yolu onunla olan muamelenizde Allah'tan 
korkmanızdır." 
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23 Onlar, Adn cennetlerine girerler. Babalarından, eşlerinden ve soy¬ 

larından 'salih davranışlarda' bulunanlar da (Adn cennetlerine girer). 
Melekler onlara her bir kapıdan girip (şöyle derler:) 

24 "Sabrettiğinize karşılık selam size.4* (Dünya) Yurdun(un) sonu nc 
güzel." 

25 Allah’a verdikleri sözü, onu kesin olarak onayladıktan sonra bo¬ 
zanlar, Allah’ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi kesip-koparanlar ve yer¬ 
yüzünde bozgunculuk çıkaranlar; işte onlar, lanet onlar içindir ve yur¬ 
dun kötü olanı da onlar içindir. 

26 Allah dilediğine nzkı genişletir-yayar ve daraltır da.42 Onlar ise 

dünya hayatına sevindiler. Oysaki dünya hayatı, ahirette (ki sınırsız 
mutluluk yanında geçici) bir metâ’dan başkası değildir. 

27 Küfre sapanlar: "Ona Rabbinden bir ayet (mucize) indirilseydi 
ya!" derler.43 De ki: "Şüphesiz Allah, dilediğini şaşırtıp-saptınr, kendisi¬ 
ne katıksızca yöneleni de dosdoğru yola yöneltip-iletir."44 

AÇIKLAMA 

41.Bu iki şeyi ihtiva eder. Melekler her taraftan çok sayıda onlara 
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gelerek şu müjdeyi verecekler: "Şimdi sizler için barış ve selamet 
yurdu olan bir yere geldiniz. Burada her türlü keder, felaket, meşak¬ 
kat, tehlike ve endişeden uzaksınız. (Fazla aynntı için bkz. Hicr. 
an: 29) 

42. Bu ayet Mekke müşriklerinin ( ve tabii dünyanın tüm diğer 
akılsızlarının), bir kimsenin Allah'ın lütfuna mazhar olup olmaması 
konusunda başvurdukları yanlış ölçüyü reddetmektedir. Onların 
zannmca bir insanın değeri, servet ve mülkiyetle ölçülür, imam ve 
salih ameliyle değil. Onlara göre hayatın nimetleriyle zevklenen kim¬ 
se isterse batıl inançların saltibi ve kötü amellerin faili olsun Allah ın 
seçkin kuludur. Buna mukabil yoksul ve yoksun bir kimse doğru bir 
insan bile olsa Allah'ın lanetine uğramış demektir. Kureyş liderleri¬ 
nin Rasululîah'ın (s.a) ashabına büyüklük taslamalarına neden 
olan hükümleri budur. Nitekim şöyle demişlerdi: "Allah'ın Kureyş'in 
öncüleriyle beraber olduğunu halinize bakarak anlayın işte." 

Bu ayetle, Allah onlan, insanların dünyevi durumlarına bakıp da 
haklarında böylesi bir hüküm vermenin kesinlikle yanlış olduğu ko¬ 
nusunda uyarmaktadır. Allah nzkını dilediğine hesapsız, dilediğine 
de belli bir takdire göre verir. Bunun sebepleri ise onlann sandığın¬ 
dan çok farklıdır ve ne zenginlik ne de yoksulluk insanların değerini 
ölçmede bir ölçü olamaz. Bir insanın değerini anlamadaki gerçek öl¬ 
çü onun inanç ve amelleridir. Doğru inanca ve salih amellere sahip 
bir kimse, yanlış inançlara ve kötü amellere sahip bir kimseden çok 
çok üstün mevkidedir. Dolayısıyla bir kimsenin kalitesi mülküyle, 
yoksulluğuyla değil, düşünce ve amelleriyle ölçülür. 

43. Bu soruya daha önce cevap verildiğini gözönünde bulundu¬ 
run. Şimdi de aynı itiraz tekrarlanarak, farklı bir uslupla cevap veril¬ 
miştir. 

44. Bu onlann sorularına cevaptır. Onların dalalete düşmelerinin 
mucizeyle hiçbir ilgisi yoktur. Eksik olan mucize değil, doğru yolu 
bulma arzusudur. Çünkü Allah hiç kimseyi -eğer sapmışsa- zorla 
doğru yola sokmaz. Bırakın, dileyen seçtiği batıl yolda serseriler gibi 
dolaşıp dursun. O denli ki, böyle kimseler için hakikati bulmaya ve¬ 
sile olabilecek vasıtalar bile bir sapıtma vasıtası olur. İlkine yol gös¬ 
teren bir meşale diğerinin gözlerini kamaştırır. İşte Allah'ın bir kim¬ 
seyi saptırmasından kasıt budur. 

Onlann mucize taleblerine verilen bu cevap eşsiz bir belagat örne¬ 
ğidir: "Ey akılsızlar, doğru yolu bulmamanızın mucize gösterilip gös- 
terilmemesiyle ilgisi yok, onu bulmak istemeyen sizlersiniz. Etrafı¬ 
nızda her tarafa yayılmış duran sayısız ayetleri görmüyorsunuz; 
çünkü hidayete ermek gibi en ufak bir derdiniz yok. Bunca ayet size 
yol göstermiyorken nasıl olur da tek bir ayet (mucize) yardım eder? 
Ancak Allah'a yol arayanlar bu ayetleri görürler ve onlann yardımıy¬ 
la doğru yolu bulurlar. 
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28 Bunlar, iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olan¬ 
lardır. Haberiniz olsun; kalbleri yalnızca Allah'ın zikriyle mutmain 
olur. 

29 İman edip salih amellerde bulunanlar, ne mutlu onlara. Varılacak 

yerin güzel olam (onianndır). 
30 Böylecc biz seni, kendisinden önce nice ümmetler gelip-geçmiş 

olan bir ümmete (bu yol üzere40 peygamber olarak) gönderdik, sana vah- 

yettiklerimizi onlara okursun diye. Oysa onlar Rahman'ı tanımazlık et- 
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inektedirler.46 De ki: "O, benim Rabbimdir, O'ndan başka ilah yoktur. 

Ben O'na tevekkül ettim ve son dönüş O'nadır." 
31 Eğer kendisiyle dağların yürütüldüğü, yerin parçalandığı veya 

ölülerin konuşturul d uğu bir Kur'an olsaydı47 (yine bu Kur'an olurdu). 

Hayır, emrin tümü Allah'ındır.48 İman edenler hâlâ anlamadılar mı ki, 
eğer Allah dilemiş olsaydı, insanların tümünü hidayete erdirmiş olur¬ 

du.49 Küfre sapanlar, Allah'ın va'di gelinceye kadar, yaptıkları dolayısıy¬ 
la ya başlarına çetin bir bela çatacak veya yurtlarının yakınma inecek. 
Şüphesiz Allah, verdiği sözden dönmez. (Veya miadını şaşırmaz.) 

AÇIKLAMA 

45. Yani, “yine aynı sebepten ötürü istedikleri mucizeyi sana ver¬ 

miyoruz.'' 
46. Yani, "Rahmana kulluk edecekleri yerde. O'na ibadeti terketti- 

ler ve sıfatlarında, kudretinde ve haklarında ona ortaklar koşarak. 
O nun lütuflan karşılığında başkalarına şükran duydular.” 

47. Bu ayet müşriklerin taleb ettiği mucizenin bir türlü gösterilme - 
yişine üzülen müminlere izafe edilmiştir. Onların zanmnca böyle bir 
mucize gösterilse onlar hemen tslam'ı kabul edivereceklerdi. Tabia¬ 

tıyla hiçbir mucize gösterilmeyince, Rasulün peygamberliği hakkın¬ 
da kuşku besleyenlerin talepleri karşılanmadı diye fazlasıyla üzül¬ 
düler. Bu ayette zikredilen soru müslümanlann üzüntüsünü berta¬ 
raf etmek içindir. Yani şöyle: "Kuranın bir suresiyle şöyle şöyle bir 
mucize gösterilse hemencecik İslam'a gireceklerini mi sanıyorsu¬ 
nuz? Sanki onlar İslam'ı kabule hazır da iş yalnızca bir mucizenin 
gösterilmesine mi kaldı? öyle mi sanıyorsunuz? Kur an ın öğretile¬ 

rinde, kainattaki hadiselerde, Rasul ün (s.a.) tertemiz hayatında, 
ashabında meydana gelen harikulade değişmelerde hakikatin ışığı¬ 
nı göremeyenlerin, dağların yürümesinde, arzın yarılmasında ve 
ölülerin mezarlarından çıkarılıp konuşturulmasında göreceklerini 

mi düşünüyorsunuz? 
48. "Allah herşeye kadirdir" ve istediği zaman istediği mucizeyi 

gösterebilir. İnsana hidayet etme sünnetine ay kın düşen herhangi 
bir mucizeyi ise göstermez. Çünkü asıl mesele Rasul aracılığı ile in¬ 
sana hidayet etmektir ve Allah hiç kimseyi Rasul "ün risaletine zorla 

inandırmak istemez. Onun istediği insanların hidayeti düşünerek, 
hikmetle müşahade ederek bulmalandır, mucizeler görerek değil. 

49. Yani, "eğer mesele tüm insanlara hiçbir şey anlamadıklan, hiç¬ 
bir şeyi kavramadıklan halde hidayet etmek olsaydı, Allah isterse 

hepsini mümin yapabilirdi." 
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32 Andolsun, senden önceki peygamberlerle de alay edildi, bunun 
üzerine ben de o küfre sapanlara bir süre tanıdım, sonra onları (kıskıv¬ 
rak) yakalayıverdim. İşte nasıldı o sonuçlandırma? 

33 Her nefsin bütün kazandıkları üzerinde gözetici olana mı50 31(baş- 
kaldırılır?) Onlar Allah'a ortaklar koştular. De ki: "Bunları adlandırın 
(bakalım). Yoksa siz yeryüzünde bilmeyeceği bir şeyi O’na haber mi veri¬ 

yorsunuz? Yoksa sözün52 zahirine (veya boş ve süslü olanına)mı (kanı¬ 
yorsunuz)? Hayır, küfre sapanlara kendi hilelio3düzenleri süslü-çekici 

gösterilmiştir ve onlar (doğru) yoldan54 alıkonmuşlardır. Allah, kimi 
saptırırsa, artık onun için hiç bir yol gösterici yoktur. 

AÇIKLAMA 

50. Yani, "Onlar öylesine küstahtır ki, herkesin iyi ve kötü bütün 
amellerini en ince ayrıntılarına kadar bilen ve ilmi herşeyi kuşatmış 
olan Allah’a ortaklar koştular." 

51. Bunlar onların küstahça davranışlarıdır. Allah'a ortak ve 

denkler izafe ederler. Yaratıklarının bir kısmının Onun Vücudunun 
bir parça veya bölümü olduğuna, onların Allah gibi hak ve sıfatlan 
bulunduğuna inanırlar. Mülkünde yaşıyor olmalanna rağmen, yap- 

tıklanndan dolayı hesaba çekilmeyeceklerini zannederler. 
52. Yani, "Allah'a nisbet ettiğiniz ortaklara boş(una) isimler veri¬ 

yorsunuz; haklarında gerçek bir bilgiye sahip değilsiniz ki!" Bu bilgi¬ 
ye ulaşmanızın yegane yolu şu ihtimalleri yoklamaktın 

a)Allah‘ın şöyle şöyle tip insanlan kendi kudret, sıfat ve haklanna 
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ortak ettiğine dair sahih bir ilmi edinmiş olduğunuzu kabul edelim. 

Şu halde onlann isimlerini ve bu konudaki bilginizin kaynağını lüt¬ 

fen biz de bilelim. 

b)Ikinci ihtimal Allah'm birtakım ortaklan olduğunu bilmemesi¬ 

dir (haşa). Dolayısıyla bundan kendisini haberdar edeceksiniz de¬ 

mektir. Diyelim ki öyle, bize durumu o şekilde anlatın ki böyle saçma 

bir iddiaya inanacak aptalların bulunup bulunmadığına karar veri- 

lebilsin. 

Yukandaki iki varsayım da. açıkça saçmadır. Demek ki geriye tek 

alternatif kalıyor: "Hiçbir ölçü ve sebebi olmaksızın O na ortaklar ko¬ 

şuyorsunuz. bilgisizce tutup birini O na akraba yapıyorsunuz, bir 

diğerini niyazlan işitici, bir başkasını birtakım ihtiyaçlan karşılayıcı 

ve buna yardım edici; belli bir bölgenin hakimi vs. vs." kabul ediyor¬ 

sunuz. 

53. Şirk "tuzak, düzen, hile" (mekr) olarak isimlendirilmiştir. Çün¬ 

kü meleklerin, ruhlann, azizlerin, gök cisimlerinin kısaca kendileri¬ 

ne ilahi sıfatlan ve kudreti izafe ettikleri, ilahi haklara sahip addet¬ 

tikleri şeylerden hiç biri bu sıfat ve güçlere sahip olduğunu iddia et¬ 

mediği gibi, ne bu haklan insanlardan talep etmişler ne de halka is¬ 

tediklerini yapabileceklerini söylemişlerdir. Buna karşılık onlar tu¬ 

tup onlann huzurunda birtakım ayinler icra etmekteler. İşin aslı, 

bazı uyanık kimseler kendi desise ve namussuzluklarını uygulaya¬ 

bilmek maksadıyla, sıradan insanların üzerinde güçlü bir etki uyan- 

dırabilmek, onlan sömürebilmek ve onlan güç bela kazandıklan 

mallarının bir kısmından yoksun bırakabilmek için bu ilahları ihdas 

etmişlerdir. Böylece halkı, ihdas ettikleri ilahlann safdil izleyicileri 

haline getirip kendilerini de, bu hilenin gereği, tanrıların para vs. iş¬ 

lerine bakan temsilciler yerine koymuşlardır. 

Şirkin "tuzak, düzen, hile" (mekr) olarak zikredilmesinin ikinci se¬ 

bebi, dünya ehlinin şirke gerçekten inandığından dolayı değil, bu 

inanç kendisine şehvet ve hırsla yüklü sorumsuz bir hayatın kapıla- 

nnı açtığı, önüne birtakım ahlaki sınırlamalar koymadığından dola¬ 

yı bağlanmış olmasıdır. 

Üçüncü sebep ise aşağıda, 54. açıklama notunda belirtilmiştir. 

54. Şirk, onlara güzel gösterildiği ve böylece onlan saptınp, doğru 

yola dönmekten alıkoyduğu için de bir "tuzaktır, hiledir". Şöyle: 

Müşrikler kendi hayat tarzlanna uygun yollan benimsediği zaman, 

şuurlarmı uyuşturacak ve diğer insanları da bulunduklan doğru 

yoldan döndürecek deliller ihdas etmek zorunda kalırlar. Tabiatıyla 

bu hile (mekr) onlan sapıkhklannda sabit kılar ve doğru yoldan sap¬ 

tırılmış olurlar. 
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34 Dünya hayatında onlar için bir azab vardır, ahiretin azabı ise daha 
zorludur. Onları Allah’tan (kurtaracak) hiç bir koruyucu da yoktur. 

35 Takva sahiplerine vadedilen cennet; onun altından ırmaklar akar, 
yemişleri ve gölgelikleri süreklidir. Bu korkup-sakmanlann (mutlu) so¬ 
nudur, küfre sapanlann sonu ise ateştir. 

36 Kendilerine kitap verdiklerimiz, sana indirilen dolayısıyla sevi¬ 
nirler; fakat (müslümanlann aleyhinde birleşen) gruplardan, onun bazı¬ 
sını inkâr edenler vardır. De ki: "Ben, yalnızca Allah'a kulluk etmek ve 
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O'na ortak koşmamakla cmrolundum. Ben ancak O'na davet ederim ve 

son dönüşüm O'nadır."35 

37 İşte böylece biz onu (Kur'an'ı) Arapça bir hüküm olarak indirdik. 

Andolsun, sana gelen bu ilimden sonra, onların heva (istek ve tutkuları¬ 

na uyacak olursan, senin için Allah'tan ne bir yardımcı-dost, ne de bir ko¬ 

ruyucu vardır. 

38 Andolsun, senden önce de biz peygamberler gönderdik, onlara eş¬ 

ler ve çocuklar verdik.56 Allah'ın izni olmaksızın (hiç) bir peygambere 

herhangi bir ayeti (mucizeyi) getirmek olacak iş değildi.37 Her ecel (tesbit 

edil, niş süre) için bir kitab (yazı, hüküm, son) vardır. 

AÇIKLAMA 

55. Bu ayet müşrikler tarafından yükseltilen özel itiraz yaygarası¬ 

na bir cevaptır. Onlar şöyle demekteydiler. "O, (iddia ettiği gibi) ken¬ 

disinden önceki peygamberlerin getirdiği mesajın aynısını getirmiş¬ 

se eğer, niye o halde, daha önceki peygamberlerin izinden giden Ya¬ 

hudi ve Hınstiyanlar öne atılıp onu teşrif etmiyorlar?" Bu ayet bu 

yaygaraya cevap veriyor ve diyor ki. önceki peygamberlerin gerçek iz¬ 

leyicileri Kuran'm bildiklerinden sevinç duyarlar fakat sahteleri 

küplere biner. Bu yüzden ayette Rasulullah'a bu konudan endişe 

duymaması söylenmekte: "Ey Rasul! Onların memnun ya da kızgın 

olmalarını aklına takma. Onlara sarahatle. Kur anın Rabbinden ge¬ 

len bir Hidayet olduğunu ve ne pahasına olursa olsun onun yolun¬ 

dan gideceğini anlat." 

56. Bu ayet bir başka itiraz sorusuna cevaptır: Müşrikler kadınlan 

ve çocuklan var diye O'nun Allah Rasulü olamayacağını ileri sür¬ 

müşlerdi. Çünkü onlara göre peygamberlerin bu tür dünyevi arzula- 

n olamazdı. 

57. Bu ayet de şöyle bir itiraza cevaptır: Eğer o gerçek bir peygam¬ 

ber olsaydı Musa’nın mucizevi asası ve parlayan eli gibi bir mucize 

gösterirdi. Yahut İsa gibi körlerin gözünü açar ve cüzzamlıları iyi 

eder. Hz.Salih'in dişi devesi gibi bir mucize getirirdi." Cevap şudur: 

Ne daha önceki peygamberlerin bir mucize göstermeye kudreti var¬ 

dır, ne de bu peygamberin. Allah gerekli olduğunu gördüğü yer ve za¬ 

manda bir mucize göstermiştir ve gerekli olduğunu gördüğü yer ve 

zamanda da gösterecektir. Ve ben kendimde böyle bir kudret oldu¬ 

ğunu iddia etmedim ki böyle bir şey benden istensin!" 
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39 Allah, dilediğini ortadan kaldırır ve bırakır. Kitabın anası O'nun 
katindadır.38 

40 Onlara (azab olarak) vazettiklerimizden bir kısmını sana göster¬ 
sek de, senin hayatına son versek de, sana düşen yalnızca tebliğdir ve he¬ 
sap da bize aittir.59 

41 Onlar görmüyorlar mı ki, gerçekten biz arza geliyor ve onu çevre¬ 
sinden eksiltiyoruz.60 Allah hüküm verir. Onun hükmünün peşine düşe¬ 
cek de yoktur. Ve O, hesabı pek çabuk görendir. 

42 Onlardan öncekiler de hileli-düzenler kurmuşlardı;61 fakat düzen 
kuruculuğun (tedbirlerin, karşılık vermelerin) tümü Allah’a aittir. Her 
bir nefsin ne kazandığını O bilir. Bu yurdun sonu kimindir, küfre sapan¬ 
lar pek yakında bileceklerdir. 

43 O küfre sapanlar şöyle derlen "Sen gönderilmiş (Allah'ın bir elçisi) 
değilsin." De ki: "Benimle sizin aranızda şahid olarak Allah yeter ve yan¬ 
larında kitabın ilmi bulunanlar da (bu gerçeği bilir)."62 
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AÇIKLAMA 

58. Bu ayet. Kur'an'm vahyedllişine karşı ileri sürülen bir diğer iti¬ 
raza cevaptır. Müşrikler şöyle demişti: "Daha önce vahyedilmiş ki¬ 
taplar dururken bu yeni kitaba ne gerek vardı? Size göre önceki ki¬ 
taplar tahrif edilmiş bu yüzden Allah onlan nesh ve iptal etmiş ardın¬ 
da da bu yeni kitaba uyulmasını emretmiştir. Takındığınız bu tutum 
yanlış, çünkü bir kimse nasıl olur da Allah'ın kitabını tahrif eder? Bir 
kimsenin Allah'ın kitabım tahrif etmeye nasıl gücü yeter? Niçin Allah 
bu kitapları böyle şeylerden korumadı? Siz diyorsunuz ki, bu kitab 
Tevrat ve Incil'i vahyeden aynı Allah tarafından vahyedlldi. O halde 
nasıl oluyor da sizin şeriatınız Tevrat ınkinden farklı oluyor? Sizler 
Tevrat'ın gayri şer'i addettiği şeyleri şer'i kabul ediyorsunuz vs." Bu 
itifazi sorulara diğer surelerde ayrıntılı cevaplar verilmiştir; ancak 
bu surede onlara yalnızca veciz ve kapsamlı bir cevap verilmekte¬ 
dir. 

Arapça "ümm'ül-kitab" kelimesi lügatte "Ana Kitab" (kitab‘ın ana¬ 
sı) anlamınadır, yani, vahyedilmiş tüm kitablann kaynak ve köke¬ 
ni... 

59. Bu, Rasulullah'a (s.a.) bir tesellidir. Şöyle: "Ey Rasul, müşrik¬ 
lerin hakikati inkar etmeleri son bulsun diye kendini hırpalamana 
gerek rok. Sen sana tevdi edilen görevi gönül rahatlığı içinde sürdür 
ve layıx oldukları cezayı vermeyi Biz e bırak". Bu ifade her ne kadar 
ayette Rasulullah'a (s.a.) hitab ediyorsa da, aslında Rasulullah'tan 
uğratılmakla tehdit edildikleri azabı getirmesini isteyen Hakikat 
düşmanlarına bir uyan niteliği taşıdığı apaçıktır. 

60. "... Biz ülkede ilerlemekteyiz..." Bu ibare çok ince bir üslupla 

Hakikat düşmanlannı uyarmaktadır: "Mesajımızın Arabistan’da 
hızla yayılıyor olduğu gerçeği, aslında şu anlama gelir ki, biz sizlere 
karşı ülkede hızla ilerliyoruz çünkü biz mesajımızı taşıyanlarla bera¬ 
beriz. 

"... Smırlannı onlara daraltıyoruz...": "Biz Islamm etkisini ülke 
içinde hızlandınyoruz ve böylece İslam düşmanlannm etki sahası 
gittikçe daralıyor. Bunlar, kendilerine yaklaşan felaketin yeteri ka¬ 
dar habercisi değil mi?" 

61. Yani, "Hakikat mesajını altetmek için şimdi tertip düzenler, 
Hakikat'ın sesini boğmak için şirretlik, düzenbazlık ve işkenceyle 
benzeri tertipler düzenleyen daha önceki kavimlerden pek farklı bir 
şey yapmamaktadırlar." 

62. Yemi "İlahi kitapların bilgisine sahip herkes, benim talimatı¬ 
mın daha önceki peygamberlerle getirilenin aynı olduğu gerçeğine 
şelıadet eder." 

RA’D SURESİNİN SONU 
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14 
• 

İBRAHİM SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Sure adını 35. ayette geçen İbrahim Peygamberden (a.s.) alır. 
Fakat bu, surede İbrahim’in (a.s.) hayat hikayesinin anlatıldığı anla¬ 
mına gelmez. Bu isim, diğer surelerin, yani İbrahim’den bahsedilen 
diğer tüm surelerin ismi gibi sadece bir sembol niteliğindedir. 

Nüzul zamanı: Surenin üslubundan ve ihtiva ettiği konulardan, 
onun Mekke döneminin son zamanlarında indirildiği anlaşılmakta¬ 
dır. örneğin 13. ayet ("Kafirler peygamberlerine dediler ki: 'ya sizi 
kendi toprağımızdan süreceğiz, ya da dinimize geri döneceksiniz.! ”), 
surenin indirildiği dönemde müslümanlara yapılan işkencenin çok 

ağır olduğunu ve Mekkelilerin daha önceden gönderilen peygamber¬ 
leri inkar eden diğer topluluklar gibi mü minleri kendi toprakların¬ 
dan sürmek istediklerini açıkça ortaya koymaktadır. Bu nedenle 14. 

ayette kafirler Hiç şüphesiz biz, zulme sapardan helak edeceğiz’’ de¬ 
nilerek uyarümakta ve mü minler de, kendilerinden Önce inanan di¬ 
ğerleri gibi Ve onlardan sonra sizi o arza yerleştireceğiz" denmek su¬ 

retiyle teskin edilmektedirler. Aynı şekilde surenin son bölümünde 
(43-52) yer alan şiddetli uyan da, surenin Mekke döneminin son yd- 
lannda nazil olduğunu göstermektedir. 

Anafikir ve Amaç: 

Bu sure, Peygamberin (s.a.) davetini reddeden ve onun görevini 

başarısızlığa uğratmak için birçok hüeler kuran kafirlere bir uyan ve 
tavsiye niteliğindedir. Fakat tavsiyede, uyan, azarlama, kınama ve 
suçlama hakimdir. Çünkü daha önceki surelerde tavsiyeye çok yer 

verilmiş, fakat buna rağmen onlann düşmanlığı, bağnazlığı, işken¬ 
ce, kin ve nefretleri artmaya devam etmişti. 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Elif, Lâm, Râ. Bu bir Kitaptır ki, Rabbinin izniyle insanları karanlık¬ 
lardan nura, O güçlü ve övgüye layık1 olanın yoluna çıkarmak için onu 
sana indirdik.2 

2 O Allah ki, göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Şiddetli azab dola¬ 
yısıyla vay küfre sapanlara. 

3 Onlar, dünya hayatını ahirete tercih ederler,3 Allah'ın yolundan alı- 
koyarlar ve onu çarpıtmak isterler4 (veya onda çarpıklık ararlar). İşte on¬ 
lar, uzak bir sapıklık içindedirler. 

AÇIKLAMA 

1. " " kelimesi." " kelimesinden daha geniş anlamlıdır. 
Bir kişi ancak övüldüğü zaman Mahmud adını alır. Fakat Hamîd 
olan var1 Jc. başkası tarafmdan övülse de övülmese de doğal ve sü¬ 
rekli olarak övgüye layıktır. Çünkü hamd ve övgü ıınsuru onun za¬ 
tın da dır ve onun ayrılmaz bir parçasıdır. 

2. Bu. peygamberin (s.a.) gönderiliş gayesidir. Ona insanları ka- 
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ranlık yollardan (günahkarlıktan), Kur an ın ışığı He Allah yoluna çı¬ 
karma görevi emanet edilmişti. Çünkü Allah yolunda olmayan her¬ 
kes, kendisini aydınlanmış ve bilgili sansa da, gerçekte (cehalet) ka- 

ranlıklar(ı) içindedir. Diğer taraftan Allah yolunu bulan kişi, okuma- 

yazma bilmese de bilginin aydınlığına ulaşmış demektir. 
"Rablerinin izniyle" ifadesi ile de bir İslam davetçisinin (Allah'ın 

Rasulü bile olsa) yapabileceği tek şeyin Hak yolu göstermek olduğu 
belirtilmek isteniyor. Hiç kimseyi doğru yola zorla yöneltmeye onun 
gücü yetmez, çünkü bu ancak Allah'ın yardımı ve izni ile olur. İşte bu 
nedenle sadece Allah'ın izin verdiği ve yardım ettiği kimse hidayete 
ulaşabilir. Aksi takdirde peygamber gibi kamil bir tebliğci bile olsa 
hiç kimseyi hidayete ulaştıramaz. Allah ın bir kimseyi hidayete ulaş¬ 

tırmak için yardım etmesine neden olan ilahi kanuna gelince, 
Kur an ın, çeşitli bölümlerinden Allah'ın sadece kendisi hidayete 
ulaşmak isteyen, kendisini önyargı, inatçılık ve dikbaşlılıktan kur¬ 

tarmış olan, şehvetinin kurbanı ve arzularının kölesi olmayan, açık 
gözlerle görmeye, açık kulaklarla dinlemeye ve apaçık bir zihinle dü¬ 

şünmeye niyetli olan; ve her akla yatkın şeyi kabul etmeye hazır olan 
kimselerin hidayete ulaşmasına yardımcı olduğunu öğreniyoruz. 

3. Hakkı reddedenler, çıkarları bu dünya hayatı ile sınırlı olan ve 

alı ire t hayatının çıkarlarına önem vermeyen kimselerdir. Ki onlar bu 

dünyadaki zevk, çıkar ve rahatlık için ahirette her tür cezayı üstlen¬ 
meye hazırdırlar; diğer taraftan bu dünyada küçücük bir zevki bile 
feda etmeye dayanamazlar ve ahirette elde edecekleri zevkler karşılı¬ 
ğında, bu dünyada hiçbir tehlike ve meseleye katlanmaya ve hiçbir 
kayba razı olmaya hazır değildirler. Kısacası bunlar, bu dünya haya- 
ümn zevklerini ahiret hayatının zevkleri ile soğukkanlılıkla karşılaş¬ 

tıran ve bu dünya lehinde kararını veren kimselerdir: Bu nedenle on¬ 
lar ne zaman ikisi arasında bir çatışmaya şahit olsalar, bu dünyaya 

karşılık ahiret hayatını feda ederler. 
4. Yani, "Onlar Allah'ın yoluna uymak istemezler. Fakat Allah'ın 

yolunu, kendi arzularına uydurmak için çaba harcarlar, bu yol ken¬ 
disini öyle bir düzenlemeye tabi tutmalıdır ki, onların tüm teorileri¬ 

ni, arzularını kendi içine almalı ve onların yaşama tarzına uymayan 
tüm inançları dışlamalıdır; onların tüm alışkanlık, adet ve gelenek¬ 
lerini kutsal kabul etmelidir; onlardan istemedikleri hiçbir şey talep 

etmemeleridir; kısacası Allah'ın hidayeti onlara itaatkâr köleler bul¬ 
mak ve onların şeytani şehvetlerinin istediği yönde hareket etmeli¬ 
dir; aynı zamanda onlan ne eleştirmeli, ne de Allah'ın emirlerine uy¬ 
malarını istemelidir. Onların Allah'ın hidayetini kabul etmeleri için 

öne sürdükleri şart işte budur." 
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4 Biz hiç bir peygamberi, kendi kavminin dilinden başkasıyla gön¬ 
dermedik ki, onlara apaçık anlatsın.4 5 Böylece Allah, dilediğini şaşırtıp- 
saptınr, dilediğini hidayete yöneltip-iletir.6 O, üstün ve güçlü olandır, 

hüküm ve hikmet sahibidir.7 

5 Andolsun biz Musa'yı: "Kavmini karanlıklardan nura çıkar ve onla¬ 
ra Allah'ın günlerini hatırlat"8 diye ayetlerimizle göndermiştik. Şüphe¬ 
siz bunda çokça sabreden ve şükreden9 herkes için gerçekten ayetler var¬ 

dır.10 
6 Hani Musa kavmine şöyle demişti: "Allah'ın üzerinizdeki nimetini 

hatırlayın; hani O sizi Firavun ailesinden kurtarmıştı, onlar sizi en daya¬ 

nılmaz işkencelere uğratıyor, kadınlarınızı sağ bırakıp erkek çocukları¬ 
nızı boğazlıyorlardı. Bunda sizin için Rabbinizden büyük bir sınav var¬ 

dır." 
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AÇIKLAMA 

5. Bu ayet iki noktayı ima eder: Birincisi, Allah insanların daveti 
anlayamama gibi bir bahaneleri olmaması için vahy. peygamberin 
gönderildiği kavmin diliyle indirilmiştir. İkincisi, bu ayet, mucize ol¬ 
sun diye hiçbir peygamberin başka bir dille kavmine gönderilmediği¬ 
ni göstermektedir. Çünkü Allah, insanların meraklarını gidermek¬ 

ten daha çok davetin anlaşılmasına ve doğru yola ulaşılmasına, ihti¬ 
mam göstermiştir. Bu amacı gerçekleştirmek için o kavmin dilini bi¬ 
len peygamber aracılığıyla vahyi insanlara sunmuştur. 

6. Yani. Peygamberler daveti: o kavmin herkes tarafından anlaşı¬ 
lan ana diliyle sunmuş olmalarına rağmen, yine de herkes doğru yo¬ 
la ulaşmamıştır. Bunun nedeni, daveti anlayan herkesin o daveti ka¬ 

bul etmemesidir. Çünkü daveti ile dilediğini hidayete ulaştırmak, di¬ 
lediğini de saptırmak tamamen Allah'ın elindedir. 

7. Allah. Aziz ve çok güçlü olduğu için hiç kimse tek başına doğru 
yolu bulma veya sapma gücüne sahip değildir. Çünkü hiç kimse sı¬ 
nırsız. bağımsız değil, bilakis Allah'm kudreti dahilindedir. Fakat Al¬ 
lah hikmet sahibi olduğu için, kudreti, gelişigüzel bir şekilde, hiçbir 

şeye dayanmaksızın dilediğine hidayet verip dilediğini saptırmakta 
kullanmaz. Oridan hidayet alan kişi, bu hidayeti kendi çabası ile ka¬ 
zanmıştır, hidayetten sapan kimse ise sapıklığı kendisi seçtiği için 
doğru yoldan aynlmışür. 

8. Arapça " »3 " kelimesi ısülahta. hatırlanan tarih, olaylar an¬ 

lamına gelir. Bu nedenle " »v " . geçmişteki büyük şahsiyet ve 
toplumlara amellerine göre verilen ceza ve mükafatlara değinen in¬ 
sanlık tarihinin önemli olavlannı kasteder. 

«•* 

9. Bu olaylar şu anlamda birer ayettiler. Bu olaylar akıllıca ince¬ 
lendiğinde. bunlann sadece bir tek Allah'ın var olduğunu gösteren 
birer delil olduklan. cezalandırma kanununun evrensel olduğu ve 
Hak ile batılın, bilgi ile ahlaki uygulamalarındaki farklılıklara da¬ 

yandığı ve bu kanunun uygulanabilmesi için bir öte dünyaya (Ahi- 
ret) ihtiyaç olduğu anlaşılır. Ayrıca bu olaylarda, kişiyi, yanlış inanç 

ve teoriler üzerine kurulan hayat sis.emlerinin kötü sonuçlarına 
karşı uyaran ve onlardan ders almasını sağlayan ayet ve işaretler 
vardır. 

10. Bu ayetlerin her an gözönünde bulunmasına rağmen, sadece 
denemeler sırasında sabreden. Allah'ın nimet ve lütuflanm hakkıyla 
değerlendiren ve O na şükreden kimseler onlardan ders alabilir. 
Şükretmeyen insanlar ise bu olayların önemini kavrasalar bile, on¬ 
lardan ders alamazlar. 
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7 "Rabbiniz şöyle buyurmuştu: -Andolsun, eğer şükrederseniz11 ger¬ 
çekten size arttırırım ve andolsun, eğer nankörlük ederseniz, şüphesiz, 
benim azabım pek şiddetlidir."12 

8 Musa demişti ki: "Eğer siz ve yeryüzündekilerin tümü küfredecek 
olsanız bile şüphesiz Allah hiç bir şeye muhtaç değildir övülmüş¬ 
tür."13 

AÇIKLAMA 

11. Yani. "Eğer şükreden kimseler iseniz, bizim nimetlerimize de¬ 
ğer verip, onlan doğru şekilde kullanır ve emirlerimize isyan etmez¬ 
siniz. Bilakis bize karşı olan şükrünüzü göstermek için boyun eğer 
ve itaat edersiniz." 

12. TESNİYE (Kitab-ı Mukaddes)‘de bu konuda uzun ve ayrıntılı 
bir bölüm vardır. Buna göre Musa (a.s.), ölümün eşiğinde iken Israi- 
loğullanna tarihindeki tüm önemli olayları hatırlatmış ve Allah'ın 
onlara kendisi aracılığıyla gönderdiği Tevrat'ın bütün emirlerini tek¬ 
rarlamıştır. Daha sonra onlara, itaat ederlerse. Allah tan büyük mü¬ 
kafatlara mazhar olacaklarını anlatan uzun bir konuşma yapmıştır. 
Fakat eğer isyanı seçerlerse onlara acıklı bir azap vardır. Bu konu 
4,6.8,10,11 ve 28-30. bablara serpiştirilmiştir. Bazı pasajlar o denli 
etkileyici niteliktedir ki bir kısmmı buraya aldık: 

"Dinle, ey İsrail, Allah'ımız Rab. bir olan Rab'dır ve Allah'ın olan 
Rabbi bütün yüreğinle, bütün camnla ve bütün kuvvetinle sevecek¬ 
sin. Ve bugün sana emretmekte olduğum bu sözler senin yüreğinde 
olacaklar. Ve onlan oğullannın zihnine iyice koyacaksın ve evinde 
oturduğun ve yolda yürüdüğün ve yerde yattığın ve kalktığın zaman 
bunlar hakkında konuşacaksın.” CTesniye, 6:4-7). 

"Ve şimdi, ey İsrail, Allah’ın olan Rabden korkmaktan, onun bü¬ 
tün yollarında yürümekten ve onu sevmekten ve bütün yüreğinle ve 
bütün camnla Allah’ın Rabbe hizmet etmekten, bugün iyiliğin için 
sana emretmekte olduğum Rabbin emirlerini ve kanunlarını tut¬ 
maktan başka Allah'ın Rab senden ne istiyor? İşte, gökler, göklerin 
gökleri, yer ve onda olan her şey Allah'ın olan Rabbındır". (Tesniye 
10:12-14). 

"Bugün sana emretmekte olduğum Allah'ın olan Rabbin bütün 
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emirlerini tutup yapmak için onun sözünü iyice dinlersen, Allah’ın 
Rab, dünyanın bütün nimetlerine seni üstün kılacaktır. Ve eğer Al¬ 
lah'ın olan Rabbm sözünü dinlersen, bütün bu bereketler senin üze¬ 
rine gelecek ve sana erişeceklerdir. Şehirde bereketli olacaksın, kır¬ 
da da bereketli olacaksın. Sana karşı ayaklanan düşmanlarım, Rab 
senin önünde kırdıracak... Ambarlarında ve elini attığın her yerde 
Rab senin üzerine bereketi emredecek tir... Rab seni kendisi için mu¬ 
kaddes kavim olarak ikame edecektir.... Yerin bütün kavimleri senin 
Rabbinin ismiyle çağırmakta olduğunu görecekler ve senden korka¬ 
caklar... ve sen çok milletlere ödünç vereceksin ve sen ödünç alma¬ 
yacaksın... Rab seni kuyruk değil baş edecek; ve ancak üstün ola¬ 
caksın ve alt olmayacaksın." (28: 1-13). 

"Fakat vaki olacak ki, bugün sana emretmekte olduğum Allah’ın 
olan Rabbin bütün emirlerini ve kanunlarını tutup yapmak üzere 
onun sözünü dinlemezsen, bütün şu lanetler senin üzerine gelecek¬ 
ler ve sana erişeceklerdir. Şehirde lanetli olacaksın ve kırda lanetli 
olacaksın... Yapmak için el attığın her işte Rab senin üzerine lanet, 
şaşkınlık ve tekdir gönderecektir... Rab sana vebayı bela olarak vere¬ 
cek... Ve başımn üzerinde olan gökler tunç ve senin alünda olan yer 
demir olacak... Rab seni düşmanlarının önünde kırdıracak, onlara 
karşı bir yoldan çıkacaksın ve onların önünde yedi yoldan kaçacak¬ 
sın.. Bir kadınla nişanlanacaksın ve onunla başka bir adam yata¬ 
cak; ev yapacaksın ve onda oturmayacaksın; bağ dikeceksin ve fay¬ 
dasını görmeyeceksin. Gözünün önünde öküzün boğazlanacak... 
Rabbin sana karşı göndereceği düşmanlarına, açlıkta, susuzlukta, 
çıplaklıkta ve her türlü yoklukta kulluk edeceksin; ve o seni helak 
edinceye kadar boynunun üzerine demir bir boyunduruk vuracak¬ 
tır... Ve Rab sizi yerin bir ucundan yerin öbür ucuna kadar bütün 
milletler arasında dağıtacaktır..." (Tesniye 28: 15-65). 

13. Burada Musa (a.s.) ve kavminden bahsedilmesinin nedeni, 
Mekke’lileri, Allah’ın Hz. Muhammed i (s.a.) kendi aralarından çıka¬ 
rarak onlara yaptığı bu büyük lutfa karşı nankörlük yaptıklarında 
karşılaşacakları kötü sonuçlara karşı uyarmaktadır. Bu, zamanın¬ 
da yapılmış bir uyarıydı, çünkü o dönemde Mekke’liler kendilerine 
iletilen mesajı reddederek bu nimete nankörlük yapmaktaydılar. Bu 
nedenle Mekke'liler burada, Israiloğullarının Allah'ın nimetlerine 
nankörlük ve isyan etmelerinin sonucu olan rezil durumlarından 
ders almalan için uyarılmaktadırlar. 

Kureyşliler, îsrailoğullannın isyankar tutumlarının sonuçlarını 
görebilecekleri için onlara şöyle bir soru yöneltilmektedir: "Size bü¬ 
yük bir nimet olarak gelen mesaja karşı nankörlük gösterip aynı kö¬ 
tü sonu siz de mi yaşamak istiyorsunuz?" 

Kureyş’e verilen büyük nimet tabii ki Hz.Muhammed'in (s.a) ken¬ 
di aralarından çıkmış olmasıdır. O birlikte gönderildiği mesaj konu¬ 
sunda onlan sürekli temin etmekteydi: "Bu davetimi kabul edin: o 
zaman bütün Araplar ve Arap olmayanlar size boyun eğip teslim ola¬ 
caklardır." 
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9 Sizden öncekilerin, Nuh kavminin. Ad ve Semud ile onlardan sonra 
gelenlerin haberi size gelmedi mi?14 Ki onları, Allah’tan başkası bilmez. 
Peygamberleri onlara apaçık delillerle gelmişlerdi de, ellerini ağızlarına 
götürüp10 (öfkelerinden ısırdılar) ve dediler ki: 'Tartışmasız, biz sizin 
kendisiyle gönderildiğiniz şeyleri inkâr ettik ve bizi kendisine çağır¬ 
makta olduğunuz şeyden de gerçekten kuşku verici bir tereddüt içinde- 

10 Peygamberleri dedi ki: "Allah hakkında mı şüphe (etmektesi- 
niz)?I7Or gökleri ve yeri yaratandır; O, sizi, günahlarınızı bağışlamak 
için davet etmekte ve sizi adı konulmuş bir süreye kadar ertelemekte¬ 
dir."18 Dediler ki: "Siz, bizim benzerimiz olan birer beşerden başkası de¬ 
ğilsiniz.19 Siz bizi, babalarımızın tapmakta olduklarından çevirip-engel- 

lemek istemektesiniz, öyleyse bize apaçık olan ispatlayıcı bir delil geti- 

11 Peygamberleri onlara dedi ki: "Doğrusu biz, sizin gibi yalnızca bir 
beşeriz, ancak Allah kullarından dilediğine lütufta bulunur.21 Allah’ın 
izni olmaksızn size bir delil getirmemiz bizim için olacak şey değil. 
Mü’minler, ancak Allah'a tevekkül etmelidirler." 

12 "Bize ne oluyor ki, Allah'a tevekkül etmeyelim? Bize doğru olan 
yolları O göstermişti. Ve elbette bize yapmakta olduğunuz işkencelere 
karşı sabredeceğiz. Tevekkül edenler Allah'a tevekkül etmelidirler." 

AÇIKLAMA 

14. Hz. Musa (a.s.)’nın konuşması 8. ayetle bitmektedir. Bu ayet¬ 
ten itibaren Mekke'li kafirlere doğrudan hitap edilmektedir. 

15. Buradaki metnin Arapça kelimelerinin anlamı konusunda bir¬ 

çok farklı görüş öne sürülmüş ve her müfessir bunlara değişik an¬ 
lamlar vermiştir. Biz bu kelimelerin, kafirlerin fslam davetine karşı 
gösterdikleri hoşgörüsüzlük, şaşkınlık ve kızgınlığı ifade ettiği görü¬ 
şündeyiz. Bu görüş bir sonraki cümle tarafından desteklenmekte¬ 
dir. 

16. Onlar îslami davet hakkında "kuşkulu bir şüphe" içindeydiler, 
çünkü bu davet onların zihinlerindeki huzuru bozmuştu. Mesaja 
davet her zaman için zihinleri yorar, çünkü onun düşmanlan için bi¬ 
le ilk anda onu reddetmek veya gönül rahatlığıyla ona karşı çıkmak 

imkansızdır. Onlar onun hakkındaki şüphelerinde ne kadar ısrar 
ederlerse etsinler ve onun gerçekliğini ve akla yakın fikirlerini ne ka¬ 
dar reddederlerse etsinler, onun açıksözlülüğü, samimiyeti ve ifade 
tarzı, en azılı düşmanlarının zihninde bile karışıklıklara neden olur. 
Elçinin saf ve kusursuz karakteri ve ona uyanlarda görülen göze çar- 
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pan İyi değişiklikler onlann zihinlerinde o denli bir birikim etkisi ya¬ 
ratır ki, en azılı düşmanlar bile kendi durumlarından rahatsızlık du¬ 
yup şüpheye düşerler. Böylece Hakkı savunanların vicdan huzuru¬ 

nu bozmak isteyenler kendi iç huzurlannı bozmuş olurlar. 
17. Peygamberlerin, daveti reddedenlere bu soruyu sormalarının 

nedeni onlann, Allah'a karşı takmdıklan tavnn saçmalığım göster¬ 
mek istemeleridir. Çünkü her dönemde müşrikler Allah'ın varlığına, 
O nun göklerin ve yerin yaratıcısı olduğuna inanmalanna rağmen, 

Allah tan gelen vahyi, bunun mantiki bir sonucu olarak da yalnızca 
O na ibadet etmeleri gerektiği gerçeğini reddetmişlerdir. Bu nedenle 
Peygamberler onlara şöyle bir soru yöneltmişlerdir: "Siz Allah'ın var¬ 
lığı hakkında herhangi bir şüphe içinde misiniz?.'' 

18. Bireyler söz konusu olduğunda "belirli bir süre" ya kişinin öl¬ 

düğü zaman, ya da kıyamet günü olabilir. Milletlerin yükseliş ve 
düşleriyle ilgili "belirlenen süre" ise o toplumdaki kişilerin ortak dav¬ 
ranışları ile belirlenir, örneğin, eğer iyi bir toplum süresi dolmadan 

bozulmaya uğrarsa, belirlenen süre kısaltılmış ve yürürlükten kal¬ 
dırılmış olur. Diğer taraftan eğer bozulmuş bir toplum iyiye doğru 
yönelip değişirse, süresi uzatılır; öyle ki kıyamete kadar bile yaşaya¬ 

bilir. Bu nokta Ra'd suresi 11. ayette şöyle ifade edilmiştir: "Gerçek¬ 

ten Allah, kendi özlerinde olanı değiştirip bozuncaya kadar bir topluluk 

olanı değiştirip bozmaz..." 

19. Kafirler şöyle demek istiyorlardın "Siz de her yönüyle bizim gibi 

insanlarsınız, bizim gibi yiyor, içiyor ve uyuyorsunuz ve bizim gibi 

evlenip çocuk sahibi oluyorsunuz. Açlık ve susuzluk hissediyor, bi¬ 
zim gibi sıcaktan, soğuktan, hastalık ve kazalardan etkileniyorsu¬ 
nuz. Kısacası siz de bizim gibi bütün insan olmanın gerektirdiği sı¬ 

nırlamalara sahipsiniz ve biz sizde, sizi peygamber olarak kabul et¬ 
memize, Allah'ın sizinle iletişim kurduğuna ve size meleklerini gön¬ 
derdiğine inanmamıza neden olacak fevkalade ve harikulade birşey 
görmüyoruz." 

20. Yani, "Eğer hala peygamber olduğunuzu iddia ediyorsanız, bi¬ 

ze sizin Allah tarafından gönderildiğinize ve beraberinizde getirdiği¬ 
niz davetin gerçekten O nun katından olduğuna ikna edecek somut 
bir delil getirin." 

21. Yani, "Şüphesiz biz de sizin gibi insanız, fakat Allah dilediğiyle 

bizi sizin aranızdan seçti ve bize Hak (gerçek) bilgiyi ve kesin bir basi¬ 

reti lütfetti. Bu Allah'ın dileğidir ve O dilediğine dilediği şeyi lütfet¬ 
mek kudretine sahiptir. Biz O ndan bu lutfu size veya başkalarına 
vermesini isteme durumunda değiliz. Bize gösterilen gerçekleri de 
reddedemeyiz. " 
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13 Küfre sapanlar, peygamberlerine dediler ki: "Hiç tartışmasız sizi 

kendi toprağımızdan süreceğiz ya da dinimize geri döneceksiniz."22 
Böylelikle Rablcri kendilerine vahyetti ki: "Hiç şüphesiz biz, zulmeden¬ 

leri helak edeceğiz," 
14 "Ve onlardan sonra sizi o arza mutlaka yerleştireceğiz.23 İşte bu, 

makamımdan korkana tehdidimden korkana ait (bir ayrıcalıktır)." 
15 (Peygamberler) Fetih istediler, (sonunda) her zorba inatçı bozguna 

uğrayıp -yok oldu- gitti.24 
16 (Böylesinin) Önünde cehennem vardır ve (orada) irinli sudan içiri- 

lecektir. 
17 Yutkunmaya çabalayacak ve boğazından geçirmeyi başaramıya- 

cak, ona her yandan ölüm gelecek, oysa ölmeyecek de. Ardından daha ka¬ 
tı bir azab olacak. 

18 Rablerine küfredenlerin durumu şudur: Onların yaptıkları, fırtı- 



544 TEFHİMU'L KURAN 14 ‘ İbrahim Suresi 

nalı bir günde rüzgârın şiddetle savurduğu bir kül gibidir. Kazandıkla¬ 

rından hiç bir şeye güç yetiremezler.25 İşte uzak bir sapıklık (içinde ol¬ 
mak) budur. 

AÇIKLAMA 

22. Bu istekten, peygamberlerin kendilerine ilahi görev verilmeden 
önce kavimlerinin dinine uydukları sonucunu çıkarmak yanlıştır. 
Kavimlerinin böyle düşünmelerinin nedeni onların daha önceden 
sessiz bir hayat yaşamaları ve ne yeni bir dine uyduklarım ne de yü¬ 
rürlükteki dine karşı açıkça karşı çıktıklarını İlcin etmemiş olmaları¬ 
dır. Bu nedenle kavimleri onların da atalarının dinine uyduklarını 
düşünmüşler ve onlan dinden dönmekle suçlamışlardır. Gerçekte 
ise onlar hiçbir zaman müşrik atalarının dinine uymamışlardır. 

23. Burada peygamberler, kavimlerinin onları vatanlarından sü¬ 
rüp çıkarma tehdidine karşı teselli edilmektedirler. Onlara şöyle de¬ 
niyor Onlan oradan çıkaracağız, sizi ve size uyanlan oraya yerleşti¬ 
receğiz." 

24. Bu tarihi olaylann öneminin kavranabilmesi için, bunların 

Mekke müşriklerinin peygambere (s.a.) yönelttikleri itirazlara cevap 
olarak zikredildiği gözönünde bulundurulmalıdır. Bu surenin indi¬ 
rildiği dönemde Mekke'nin durumu, daha önceki peygamberlerin 
kavimlerinin durumunun aynısı olduğu için, bu olaylar Kureyşlileri 
ve diğer Arap müşriklerini uyarmak üzere anlatılmaktadır: "Daha 
önceki kafirler peygamberlerine karşı çıktılar, helak oldular ve yerle¬ 
rine müminler geçti. Aynı şekilde sizin geleceğiniz de tamamen pey¬ 
gamberin (s.a.) davetine karşı takınacağınız tavra dayanmaktadır. 
Eğer bu daveti kabul ederseniz, Arabistan topraklarında kalabilirsi¬ 
niz, eğer reddederseniz oradan çıkarılırsınız." Bunu takip eden olay¬ 
lar, bu uyarının onbeş yıl sonra gerçekleşüğini göstermektedir, çün¬ 
kü onbeş yıl sonra tüm Arabistan'da bir tek müşrik kalmamıştı. 

25. Yani,"ilahi davete karşı sadakatsiz, inançsız ve isyankar olan¬ 
lar ve peygamberlerin davet ettikleri yola uymayı kabul etmeyenler, 
sonunda hayatlan boyunca kazandıklarının ve yaptıkları işlerin bir 
yığın kül kadar değersiz olduğunu göreceklerdir. Uzun yıllar boyun¬ 
ca biriken büyük bir kül tepeciği nasıl fırtınalı bir günde rüzgar tara¬ 
fından darmadağın ediliyorsa, aynı şekilde onların bütün büyük iş¬ 
lerinin o fırtınalı kıyamet gününde bir yığın külden başka bir şey ol- 
madığı görülecektir. Onların göz kamaştırıcı kültürleri, büyük me¬ 
deniyetleri, muhteşem krallık ve devletleri, büyük üniversiteleri, bi¬ 
limleri, edebiyatları ve ikiyüzlüce yapılan ibadetleri, fazilet dedikleri 
davranışları, dünya hayatında övündükleri yararlı ve ıslah edici ha¬ 
reketleri, o gün bir yığın kül kadar değersiz olacak ve kıyamet günü¬ 
nün fırtınası" tarafından etrafa saçılacak. O denli ki o gün ilahi tera¬ 
ziye koymaya değecek en ufak bir yararlı iş bile bulamayacaklar." 
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19 Allah’ın gökleri ve yeri hak ile yarattığını görmüyor musunuz?26 

Dilerse sizi giderir-yok eder ve yeni bir halk getirir. 

20 Bu, Allah'a göre güç değildir.27 

21 Onların tümü-toplanıp Allah’ın huzuruna (kıyamette) çıktılar da 

zayıflar (müstaz'aflar) büyüklük taslayanlara (müstekbirlere) dedi ki: 

"Şüphesiz, biz size tâbi idik; şimdi siz, bizden Allah'ın azabından her¬ 

hangi bir şeyi önleyebiliyor musunuz?" Dediler ki: "Eğer Allah bize doğ¬ 

ru yolu gösterseydi biz de sizlere doğru yolu gösterirdik. Şimdi yakınsak 

da, sabretsek de farketmez, bizim için kaçacak hiç bir yer yoktur."29 

AÇIKLAMA 

26. Bu. kafirlerin işlerinin kül kadar değersiz olduğunu söyleyen 

bir önceki cümleyi ispatlamaktadır. Soru şunlan ifade etmektedir: 

"Neden bundan şüphe duyuyorsunuz? Yerlerin ve göklerin büyük 

sisteminin, batılın değil. Hakk ın sürekliliğine bağlı olduğunu gör¬ 

müyor musunuz? Hak ve gerçekliğe değil, gerçek dışı spekülasyon 

ve tahminlere dayanan herşeyin uzun süre yaşamayacağı gerçeğine 

herşey şahittir. O halde işlerini batıla dayandıran bir kimsenin dü¬ 

zenleri mutlaka boşa çıkacaktır. Çünkü böyle bir kimsenin işlerini 

kum üzerine bina ettiği ve onların uzun sürmesini bekleyemeyeceği 
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açıktır. Aynı şekilde hakkı ve gerçeği bir yana bırakıp, hayatlarını 
yanlış teori ve fikirlere dayandıranlar da sürekli bir değere sahip ola¬ 
bileceklerini beklememelidirler, çünkü onların tüm kazandıkları de¬ 

ğersiz kül yığınları gibi dağılmaya mahkumdur. Bu apaçık bir ger¬ 
çektir. buna rağmen neden hayat sistemini Allah’tan bağımsız bir 
şekilde kuran veya (başka tann olmadığı halde) bir başkasının ilahlı- 
ğına dayandıran bir kimsenin bütün kazandıklarının eninde sonun¬ 
da boşa çıkacağından şüphe duyuyorsunuz? İnsan bu dünyada ne 
bağımsızdır, ne de Allah'tan başkasının kuludur. Bu gerçeğe rağ¬ 
men. neden hayatlarını batıla dayandıran bir kimsenin bütün yap- 
tıklannın rüzgar tarafından darmadağın edilmiş kül yığınlan gibi 
değersiz olduğunu anlayacağım düşünemiyor musunuz? 

27. Bu bir önceki ayette yer alan cümlenin ispatından hemen son¬ 
ra gelen bir tavsiyedir. Bu. aynı zamanda tehditkar cümle ile ilgili or¬ 
taya çıkan şüpheleri siler. Şu şekilde bir soru yöneltilebilir: "Eğer ya¬ 

ratılış gerçekten Hakkın devamlılığına dayanıyorsa, neden bir batıla 
sapan ve yanlış yoldan giden kimse hemen helak edilmiyor? Bu so¬ 
runun cevabı şöyledir: "Ey anlayışsız adam, böyle bir kimseye helak 
etmenin Allah için zor olduğunu mu sanıyorsunuz? Ya da o kimse¬ 
nin Allah'la yakın bir .ilişkisi olduğu için Allah'm onu helak etmediği¬ 
ni mi düşünüyorsun? Eğer bu doğru değilse, ki sen bunun doğru ol¬ 
madığım biliyorsun, batıla uyan ve kötü ameller işleyen bir toplu¬ 
mun her zaman için, yerlerine daha iyi bir toplum getirilmek üzere 
yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını anlamalısın. Eğer 
batıla uyan topluluğa süre tanınmışsa ve yapılan tehdit uygulamada 
bir şekle bürünmemişse. bu hiçbir tehlikenin varolmadığı anlamına 
gelmez. Kayıtsız olmak yerine, verilen bu sürenin her dakikasından 
yararlanmaya çalışmak ve tabi olduğunuz batıl sistemin sürekli ve 
dengeli olmadığını anlamalısın. Bu nedenle hayat sistemini daha 
dayanıklı ve sürekli temeller üzerinde kurmalısın." 

28. Arapça " ” fiili "ortaya çıkmak" ve "tanınmak" anlamlanna 
gelir. Bu nedenle biz de "Allah'ın huzuruna toplanıp çıktıklarında" 
ifadesini kullandık. Gerçekte bütün insanlar her an Allah'ın huzu- 
rundadırlar, fakat bunun farkında değildirler. Fakat Hüküm günü 
"Hakimler Hakimi" Allah'ın önünde toplandıklarında, her an O nun 
huzurunda bulunduklarım anlayacaklardır. O denli ki onların yap¬ 
tıkları her şey, düşündükleri ve istedikleri her şey Allah tarafından 
bilinmektedir. 
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22 î§ hükme bağlamp-bitince, şeytan der ki: "Doğrusu Allah, size ger¬ 
çek olan va'di va'detti, ben de size vaadde bulundum, fakat size yalan 
söyledim.30 Benim size karşı zorlayıcı bir gücüm yoktu, yalnızca sizi ça¬ 
ğırdım, siz de bana icabet ettiniz.31 Öyleyse beni kınamayın, siz kendini¬ 

zi kınayın. Ben sizi kurtaracak değilim, siz de beni kurtaracak değilsiniz. 
Doğrusu daha önce beni ortak koşmanızı da tanımamıştım.32 Gerçek şu 
ki, zalimlere acıklı bir azab vardır." 

23 İman edip salih amellerde bulunanlar, Rablerinın izniyle altından 

ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere konulmuşlardır. Or¬ 
da birbirlerine olan dirlik-temennileri: "Selam"dır.33 

24 Görmedin mi ki, Allah nasıl bir örnek vermiştir:34 Güzel bir söz, 
güzel bir ağaç gibidir ki, onun kökü sabit, dalı ise göktedir.33 
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AÇIKLAMA 

29. Bu ayet başkalarını gözü kapalı takip eden veya "Biz zayıfız" di¬ 
yerek zalimlere boyun eğip itaat eden herkese bir uyarı niteliğinde¬ 

dir. Böyle kimseler şu şekilde uyarılmaktadırlar: "Sizin bugün körü 
körüne peşinden gittiğiniz liderler, azizler, yöneticiler ve hakimler si¬ 
zi asla Allah'ın cezasından kurtaramayacaklardır. O halde bugün si¬ 
zin peşinden gittiğiniz kimselerin nereye gittiklerini ve sizi neye yö¬ 
nelttiklerini iyi düşünmelisiniz." 

30. Günahkarlar şeytanı kendilerini saptırmakla suçladıklarında 
şeytan suçunu kabul edecek ve şöyle diyecektir: "Siz şimdi. Allah'ın 
verdiği bütün söz ve vaadlerin gerçek olduğunu ve benim sözlerimin 

hep boşa çıktığını görüyorsunuz. Ben de size zenginlik hakkında boş 
vaadlerde bulunduğumu, sizi açgözlülüğe teşvik ettiğimi ve sizi bü¬ 
yük beklentilerle oyaladığımı itiraf ediyorum. Sizi ahiret hayatının 

olmadığı, eğer varsa bile şu veya bu ulu kişinin şefaatiyle azaptan 
kurtulacağınız konusunda sizi temin ettim. Sizin yapmak zorunda 
olduğunuz tekşey, her şeyi onun huzurunda yapmanızdır. Sonra di¬ 

lediğinizi yapmakta serbestsiniz, çünkü O sizi bütün sonuçlardan 
muaf tutacaktır. Bütün bunlan söylediğimi ve taraftarlarıma da 
bunlan söylemelerini emrettiğimi tekrar ediyorum." 

31. Yani, "Siz doğru yola uymak istediğiniz halde benim sizi yanlış 
yola saptırdığımı söyleyemez ve bunu ispat edemezsiniz. Siz kendi¬ 
niz bile bunun böyle olmadığım kabul edersiniz. Ben sizi Hakka kar¬ 
şı batıla davet etmekten ve fazilet yerine rezalete yöneltmekten baş¬ 
ka birşey yapmadım. Eğer iki yoldan birini seçme özgürlüğüne sahip 
olduğunuzda doğru yola uymak isteseydiniz, benim sizi yanlış yola 

uymaya zorlayacak gücüm yoktu. Şimdi ben size yaptığım zavallı 
çağnnın sorumluluğunu yükleniyorum, fakat siz benim davetimi 
kabul etme sorumluluğunun yükünü üzerinizden atamazsınız, 
çünkü bunu kendi arzunuzla yaptınız. O halde bütün sonuçlarına 
da katlanmalısınız." 

32. Bu, imanda şirkten ayn olarak amelde işlenen şirke açık bir ör¬ 

nektir. Şeytan kendi takipçilerinden, kendisini Allah a ortak kabul 
etmelerini isteyecektir. Fakat iman sözkonusu olduğunda, şeytanı 
ilahlıkta ve ibadette Allah'a ortak kabul eden hiç kimse yoktur, bila¬ 

kis herkes onu kötü amelleri nedeniyle lanetler. Bununla birlikte in¬ 
sanlar ona boyun eğip itaat ederler ve sanki o " tann " imiş gibi onu 
körü körüne izlerler, işte buna "şirk" denir. 

Şimdi de bunun aksi olan görüşü ele alalım. Bazıları bunun, sa¬ 
dece burada değinilen şeytanın sözüne dayanan bir görüş olduğunu 
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söyleyebilirler. Fakat eğer bu dayanıksız olsaydı ilk önce Allah bunu 
kabul etmezdi. Yanaşıra bu. Kur’an'da zikredilen tek şirk örneği de¬ 
ğildir. İşte Kur'an'da zikredilen birkaç şirk örneği: 

a) Kur an Yahudi ve Hıristiyanlan şirkle suçlar, çünkü onlar ra¬ 
hiplerini. din adamlarım Allah'ın yaraşıra "Rab" olarak kabul etmiş¬ 
lerdir. (Tevbe,31) 

b) Batıl gelenek ve inançlara uyanlara da müşrik adı verilmiştir. 
(Enam. 136-139). 

c) Arzu ve şehvetlerine uyanlar da kendi "nefislerini" ilah edin¬ 
mekle suçlanmışlardır. (Furkan, 43). 

d) Allah'a isyan edenler "Şeytan "a ibadet etmekle suçlanmışlar¬ 
dır. (Yasin. 60). 

e) Allah'ın izni olmaksızın insanların hükümlerine uyanlar, ger¬ 
çekten Allah ın izni olmaksızın bu kimseleri Allah'a ortak koşmakta¬ 
dırlar. (Şura. 21). 

Yukandaki örneklerin tümü şirkin sadece, kişinin ibadette Al¬ 
lah'a bir ortak koşması olayım imanın bir şartı olarak kabul etmesi 
ile sınırlı olmadığım göstermektedir. İlahi bir izin olmaksızın, bilakis 
ilahi bir yasaklamaya rağmen kişinin Allah'tan başkasına teslim ve 
tabi olması da şirktir. Böyle bir İtişi. tabi olduğu ve peşinden gittiği 
kimseyi lanetlese bile şirk günahım işlemiş olur. İki tür şirk arasın¬ 
daki fark işlenen günahın mahiyetinde değil derecesindedir. (Geniş 
bilgi için En am suresinin 87. 107 açıklama notlan ile. Kaf suresinin 
50. açıklama notuna bakınız). 

33. Arapça " ^ " kelimesi sözlükte " uzun bir ömür dilemek" anla¬ 
mına gelir. Fakat günlük dilde iki insanın karşılaştığında birbirini 
selamlaması anlamına gelir. O halde (Tahiyye) ifadesi şu anlama ge¬ 
lebilir: " Onlar birbirlerini "selam üzerine' olsun diye karşılarlar veya 
böyle karşılanırlar”. Selam kelimesinin hem "huzur" için bir dua ve 
dilek, hem de "huzur” içinde karşılıklı bir tebrikleşme anlamlarını 
ifade ettine dikkat edilmelidir. 

34. " s-» " sözlükte "temiz bir söz” anlamına gelmesine rağ¬ 
men burada "Doğru bir söz ve sağlam bir inanç" anlamındadır. 
Kur an a göre bu "söz" ve "inanç", tevhidi kabul etmek, peygamberle¬ 
re. vahye ve ahirete inanmaktır. Çünkü tevhid bunlan belli başlı 
doğrular olarak ilan eder. 

35. Burada "güzel bir söz "ün ne kadar güçlü ve yaygın olduğu gös¬ 
terilmektedir. Evrendeki tüm sistem, müminin şehadet ettiği bu 
"güzel söz ’deki gerçekliğe dayandığından, yer ve bütün sistemi 
onunla işbirliği içindedir ve bütün sistemi ile birlikte gökyüzü onun 
hizmetindedir. Bu nedenle müminle tabiat kanunu arasında bir ça¬ 
tışma yoktur, herşey tabiatı gereği ona yardım elini uzatır. 
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25 Rabbinin izniyle her zaman yemişini verir.36 Allah insanlar için ör¬ 
nekler verir; umulur ki onlar öğüt alır-düşünürler. 

26 Kötü (murdar) söz ise,37 kötü bir ağaç gibidir: Onun kökü yerin üs¬ 

tünden koparılmış, kararı (yerinde durma, tutunma imkânı) kalmamış¬ 
tır.38 

27 Allah, iman edenleri, dünya hayatında ve ahirette sapasağlam söz¬ 
le sebat içinde kılar.39 Zalimleri de şaşırtıp-saptırır;40 Allah dilediğini ya¬ 
par. 

28 Allah’ın nimetini küfre değiştirenleri ve kavimlerini 'yıkım ve 
azab' yurduna konduranları görmedin mi? 
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29 (Ki bu) Cehennemdir. Ona yaslanırlar. Ne kötü bir karar (yeridir) 

o!... 
30 O'nun yolundan saptırmak için Allah’a eşler koştular. De ki: "Ya¬ 

rarlanın. Çünkü elbette sizin varışınız ateşedir." 
31 İman etmiş kullanma söyle: "Alış-verişin ve dostluğun olmadığı o 

gün gelmezden evvel, dosdoğru namazı kılsınlar ve kendilerine rızık 

olarak verdiklerimizden41 gizli ve açık in fak etsinler."42 

AÇIKLAMA 

36. "Güzel bir söz'" o denli verimlidir ki, hayat sistemini ona dayan¬ 
dıran herkes (veya her toplum) her an ondan meyvasını alır. Çünkü 
"güzel söz", düşüncede berraklık, sinirlerde denge, karekterde güç. 
ahlakta temizlik, ilişkilerde sebat, konuşmada doğruluk, sohbette 
dolaysız ve doğrudan konuşma, sosyal davranışlarda ölçülü bir tu¬ 
tum, kültürde soyluluk, ekonomide adalet ve eşitlik, politikada 
onurluluk, savaşta soyluluk, banşta samimiyet ve verilen sözlerde, 

yapılan anlaşmalarda güven yaratır. Kısacası o, yerinde kullanıldı¬ 

ğında herşeyi altına çeviren bir iksirdir. 
37. "Kötü bir söz", "güzel bir söz 'ün tam tersidir. Gerçek dışı ve 

yanlış olan herşey için kullanılabilir, fakat burada ateizm, sapıklık, 
inançsızlık, şirk, putatapıcılık veya peygamber tarafından getirilme¬ 
miş iiangi "izm" olursa olsun kişinin hayat sistemini dayandırdığı 

yanlış inanç ve akide anlamında kullanılmaktadır. 
38. " Kötü bir söz" (yanlış bir inanç) dayanıklı ve sürekli değildir, 

çünkü tabiat kurallarına terstir. Bu nedenle evrendeki her şey ona 

karşı çıkar ve onu reddeder. Sanki toprak onun tohumlarını dışarı 
atmaya hazırdır ve eğer atılan tohumlardan bazıları büyümeyi ve kö¬ 

tü bir ağaç olmayı başarırsa, o zaman gökyüzü onun dallarına baskı 
uygular. Gerçekte eğer insana denenmesi için özgürlük ve süre ta¬ 
nınmamış olsa, kötülüğün gelişmesine hiç bir zaman izin verilmez¬ 
di. Bu özgürlük nedeniyle bazı insanların hayatlarını "kötü söz'e da¬ 

yandırmalarına izin verilmiştir. Onun belli bir dereceye kadar büyü¬ 
mesine müsaade edilir, fakat o kötü sonuçlar doğurmaktan başka 
bir şey üretmez. Kısa bir süre sonra da onun kökü topraktan sökü¬ 

lüp atılır. 
"Güzel bir söz" ile "kötü bir söz" arasındaki ayırım o denli açıktır 

ki, dünyanın kültürel, ahlaki, dini ve entellektüel tarihini eleştirel 

bir yaklaşımla inceleyen herkes bunu kolayca algılayabilir. Çünkü 
"güzel söz", tüm insanlık tarihi boyunca bir tek ve aym kalmıştır ve 
hiçbir zaman tarihten silinmemiştir. Bunun aksine, tarihte sayıla- 
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mayacak denli çok "kötü söz" ortaya çıkmış, fakat bunlardan tarih 
kitaplanndaki isimleri dışında hiçbir iz kalmamıştır. Hatta bunlar¬ 
dan bazılan o denli saçmadır ki, eğer bugün insanlar bunları duysa¬ 
lar insanların bu kadar akıldışı şeylere nasıl inandıklarına şaşırır¬ 
lar. 

iki tür "söz" arasında dikkate değer bir aynm daha vardır. Ne za¬ 
man bir kimse veya toplum "güzel sözü" hayat sistemi olarak kabul 
ederse, nimet ve lütuflar sadece o kişi ve toplumla sınırlı kalmaz her 
tarafa yayılır. Bunun aksine ne zaman bir kimse veya toplum, haya¬ 
tını "kötü söz" üzerine kurarsa, her tarafa kaos ve karışıklık yayı¬ 
lır. 

Bu bağlamda, “güzel söz" ve "kötü söz" örneği ile, rüzgarın savur¬ 
duğu bir yığın kül (18. ayet) "sel köpüğü" ve "eritilmiş madenlerin kö¬ 
püğü" misallerinde (Ra'd, 17) anlatılmak istenenin aynen anlatıldığı 
da belirtilmelidir. 

39. Yani, "Müminler bu dünya hayaü boyunca sabrederler, çünkü 
onun dengeli hayat sistemi "güzel bir söz" üzerine kuruludur. Çün¬ 
kü bu, onlara apaçık bir görüş açısı, anlamlı bir düşünce sistemi ve 
kapsamlı bir hayat öğretisi sağlar ve bütün kilitlere ve problemlere 
bir anahtar teşkil eder. Onun yardımıyla müminler, onlann hayatın 
her zorluğu karşısında sabırlı olmalarım sağlayan güçlü bir karekter 
ve sağlam bir tavır elde ederler. Bu, aynı zamanda onlara, zihin ve 
gönül huzuru veren ve onları sapmaktan ve kaprislerden koruyan 
yaşama ilkelerini de sağlar. Herşeyin ötesinde, bu dünya hayatın¬ 
dan sonra ahiret hayatına başladıklarında, hiçbir korku ve tedirgin¬ 
lik duymaksızın soğukkanlı olacaklardır. Çünkü, sanki daha önce¬ 
den her yönünü biliyorlarmış gibi orada herşeyi bekledikleri gibi bu¬ 
lacaklardır. Çünkü onlara ahiret hakkında tam bir bilgi verilmiş ve 
bu şekilde müminler oradaki her aşama için hazırlanmışlardır. Bu 
nedenle onlar, dünya hayatlarını "kötü bir söz" üzerine kuran, her¬ 
şeyi beklentilerinin tersi bir şekilde bulan kafirlerin tersine her aşa¬ 
madan tam bir soğukkanlılıkla geçeceklerdir." 

40. Yani, Allah, "güzel sözü bırakıp "kötü söz' e uyan günahkarla¬ 
rın, zihinlerini karıştırarak ve çabalarını yanlış yolda harcayarak sa¬ 
pıtmalarına izin verir. Onlann doğru düşünce ve davranış şeklini 
bulamamalarının ve rezalete düşmelerinin nedeni işte budur". 

41. Yani, "Müminler, kafirlerin aksine şükrü seçmelidirler (29. 
ayet). Şükürlerinin bürünmesi gereken pratik şekil ise, namazı kıl- 
malan ve mallannı Allah yolunda harcamalandır." 

42. Yani, “O gün kimse ne fidye ne de şefaat ile kurtulamayacak¬ 
tır." 
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32 Allah,43 gökleri ve yeri yatan ve gökten su indirip onunla size rızık 
olarak türlü ürünler çıkarandır. Ve onun emriyle gemileri, denizde yüz¬ 
meleri için size, emre amade kılandır. Irmakları da sizin için emre amade 
kılandır. 

33 Güneşi ve ayı da hareketlerinde sürekli emrinize amade kılan, ge¬ 
ceyi ve gündüzü de emrinize amade kılandır.44 

AÇIKLAMA 

43. Yani. "Verdiği onca nimete rağmen, nimetlerine karşılık olarak 
nankörlük ve isyan ile cevap verdikleri ve eşler koştuklan Allah yine 
aynı Allah'tır." 

44 . Metindeki ’’ A- " ifadesi (32-33 ayetler), bunlan "size kul¬ 
luk etsinler diye çeviren bazı kimseleri yanlış sonuçlara götürmüş¬ 
tür. Hatta bunlardan bazıları bu ayeüeri, insan hayatının tek gayesi¬ 
nin yeri ve gökleri kendi emri altında almak olduğu şeklinde tefsir et¬ 
mişlerdir. Oysa bunlann gerçek anlamı "Sizin için (kanunlara) tabi¬ 
dirler" olmalıdır. Allah bütün bunlan. insanlara yararlı olacak ka¬ 
nunlara bağlamıştır. Eğer gel-git (med-cezir) belirli fizik kanunlarına 
bağlı olmasaydı, denizcilik mümkün olmazdı: bir nehir belli kanun¬ 
lara bağlı olmasaydı, ondan kanallar açmak imkansız olurdu, aynı 
şekilde gök cisimler (güneş, ay vs.) yeryüzü, gece ve gündüz belirli 
sabit kurallara bağlı olmasaydı, değil medeni bir hayat, hayatın ida¬ 
mesi bile söz konusu olamazdı. 
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34 Ve size her istediğiniz şeyi verdi.43 Eğer Allah'ın nimetini saymaya 
kalkışırsanız, onu sayıp-bitirmeye güç yetiremezsiniz. Gerçek şu ki, in¬ 
san pek zalimdir, pek nankördür. 

35 Hani İbrahim46 şöyle demişti: "Bu şehri17 güvenli kıl, beni ve ço¬ 
cuklarımı putlara kulluk etmekten uzak tut." 

36 "Rabbim, gerçekten onlar insanlardan birçoğunu şaşırtıp-saptır- 
dı.48 Bundan böyle kim bana uyarsa, artık o bendendir, kim de bana isyan 
ederse kuşkusuz Sen, bağışlayansın, esirgeyensin."49 

37 "Rabbimiz, gerçekten ben, çocuklarımdan bir kısmını Beyt-i Ha¬ 
ram yanında ekini olmayan bir vadiye yerleştirdim; Rabbimiz, dosdoğru 
namazı kılsınlar diye (öyle yaptım), böylelikle Sen, insanların bir kısmı¬ 

nın kalblerini onlara ilgi duyar kıl ve onlan birtakım ürünlerden rızık 
landır.50 Umulur ki şükrederler." 

AÇIKLAMA 

45. "O size bütün istediklerinizi verdi ". O size hayatınızı, hayatını- 
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zın gelişmesi ve ilerlemesi için gerekli olan herşeyi sağlamıştır. 

46. Bundan önceki ayetlerde (32-35) Kureyş'e bütün insanla* a 
verdiği bunca nimete karşılık Allah a şükretmeleri için bir çağn ya¬ 
pılmıştır. Fakat bu pasajda aynı çağn Kureyşlilere verilen özel ni¬ 
metler hatırlatılarak tekrarlanmaktadır. Onlara İbrahim'in ataları¬ 
nın Kabe yakınlarına yerleştirdiği, Mekke'yi "emin bir belde'' yaptığı 
ve İbrahim'in (a.s.) duasma karşılık Allah'ın Kureyşlilere nimet ve lü- 
tuflannı bahşettiği hatırlatılmaktadır. Onlardan bu "nimetleri" ha¬ 
tırlamaları ve doğru yola uymaları istenmektedir. 

47. Mekke 

48. Bu, putların Allah ın yolundan sapık yollara döndüren birer 
araç olduklarını söylemenin mecazi bir anlatımıdır. 

49. Doğru yoldan başka yollara uyanlara karşı gösterilen yumu¬ 
şaklık. İbrahim (a.s.) ın insanlara duyduğu şefkatin bir göstergesi¬ 
dir. İbrahim (a.s.) onların durumunu Allah'ın merhamet ve bağışla¬ 
masına bırakmıştır, çünkü onlan ilahi azab içinde görmeye dayana¬ 
mazdı. Sonra onlar için af dilemiş ve rızk konusunda Allah a şöyle 
dua etmiştir. "Rabbim, Allah'a ve ahiret gününe inananları ürünler¬ 
le nzıklandırır." (Bakara, 126). Ahiret azabı gelince İbrahim (a.s.) be¬ 
nim yolumda, yürüyemeyenleri cezalandır dememiş ve onlar hak¬ 
kında Yarabbi! Sen bilirsin, sen af edici ve merhametlisin', demiştir. 
İbrahim (a.s.) in bu merhamet ve şefkat dileği sadece kendi evlatları 
için değil, bütün bir insan topluluğu içindi. Buna benzer bir başka 
örnek de Hud suresinde yer almaktadır. Melekler Lut kavminin sa¬ 
pık topluluğunu helak etmek üzere yola çıktıklannda İbrahim (a.s.) 
onlar için dua etmeye başlamıştır. ".İbrahim, Lut kavmi konu¬ 
sunda bizimle tartışmalara girişti, çünkü o yumuşak huylu ve mer¬ 
hametli biriydi. ( Hud: 74-75). Aynı şekilde Hz. Isa (a.s.) da çok yu¬ 
muşak kalpliydi. Hatta Allah ona, kendisine uyanların doğru yoldan 
saptıklarını gösterdiğinde yine de onlar için dua edip yalvaracaktır. 
"Eğer onlan azaplandınrsan, kuşkusuz onlar senin kullarındır, eğer 
onlan bağışlarsan, kuşkusuz Aziz olan. Hakim olan da sensin “. (Ma- 
ide: 118) 

50. Allah İbrahim (a.s.) m duasını kabul etti. Bu surenin indirildiği 
dönemde Arabistan'ın her tarafından bir çok insanın hac ve umre 
için Mekke'ye gitmesinin ve bugün de dünyanın her tarafından inşa* 
mn orada toplanmasının nedeni bu duadır. Bunun yaraşıra o bölge¬ 
nin tamamen kurak olmasına ve hayvanlar için bile hiç bitki yetiş¬ 
memesine rağmen, yılın her mevsiminde çeşit çeşit meyve ve sebze¬ 
lerle doludur. 
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38 "Rabbimiz, şüphesiz Sen, bizim saklı tuttuklarımızı da, açığa vur¬ 
duklarımızı da bilmektesin.31 Yerde ve gökte hiç bir şey Allah'a gizli kal¬ 
maz."32 

39 "Hamd, Allah'a aittir ki. O, bana ihtiyarlığa rağmen İsmail'i ve İs- 
hak'ı armağan etti. Şüphesiz benim Rabbim, gerçekten duayı işiten¬ 
dir." 

40 "Rabbim, beni namazı(nda) sürekli olan kıl, soyumdan olanları da. 
Rabbimiz, duamı kabul buyur." 

41 "Rabbimiz, hesabın yapılacağı gün, beni, anne-babamı ve 
mü'minleri bağışla."53 

AÇIKLAMA 

51. Yani, "Rabbim, sen benim dilimle söylediğimi duyarsın ve şüp¬ 
hesiz bütün düşünce ve duygulanmdan da haberdarsın." 

52. Burada bir parentez açılarak Hz. İbrahim (a.s.) m sözü tasdik 
edilmektedir. 

53. Hz. İbrahim (a.s.) duasında müşrik babasını da anmıştı, çün¬ 

kü ona onun için kendi Rabbine dua edeceğine dair söz vermişti 
(Meryem, 48). Fakat sonraları, onun için dua etmemesi gerektiğinin, 
çünkü onun bir Allah düşmanı olduğunun farkına vardığında verdi¬ 

ği sözden vazgeçmiştir.fTevbe, 114). 
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42 (Ey Muhammed,) Allah’ı sakın zulmedenlerin yapmakta oldukla¬ 
rından habersiz sanma, onlan yalmzca gözlerin dehşetle belireceği bir 
güne ertelemektedir. 

43 Başlarını dikerek koşarlar, gözleri kendilerine dönüp-çevrilmez.54 
Kalbleri de (sanki) bomboştur. 

44 Azabın kendilerine geleceği gün (ile) insanları uyanp-korkut ki, (o 
gün) zulmedenler, şöyle diyecekler "Bizi yakın bir süreye kadar ertele 
ki. Senin çağrına cevap verelim ve peygamberlere uyalım." Oysa daha 

önce, kendiniz için hiç zeval yoktur diye and içenler sizler değil miydi¬ 
niz? 

AÇIKLAMA 

54. Bu manzara günahkarların hesap günündeki acıklı ve kor¬ 
kunç durumunu göstermektedir. Onlar durumlarının farkına var¬ 
dıklarında o denli şaşırıp korkacaklardır ki. hiçbirşey görmeksizin 
öyle bakakalacaklardır. 
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45 Siz, kendi nefislerine zulmedenlerin yerleştikleri yerlerde otur¬ 

muştunuz. Onlara ne yaptığımız size açıklanmıştı ve size örnekler ver¬ 
miştik. 

46 Gerçek şu ki, onlar hileli-düzenler kurdular. Oysa onların düzen¬ 

leri, dağlan yerlerinden oynatacak da olsa, Allah katında onlara hazır¬ 
lanmış düzen (kötü bir karşılık) vardır.55 

47 Allah’ı, sakın peygamberlerine verdiği sözden dönen sanma.56 
Gerçekten Allah azizdir, intikam sahibidir. 

48 Yerin başka bir yere, göklerin de (başka göklere) dönüştürüldüğü 

gün,°7 onlar tek olan, kahhar olan Allah’ın huzuruna çıka(rıla)caklar- 
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dır. 
49 O gün suçlu-günahkârlarm (sıkı) bukağılara vurulduklarını gö¬ 

rürsün. 
50 Giyimleri katrandandır,58 yüzlerini de ateş bürümektedir. 
51 (Bu azab,) Allah'ın her nefsi kendi kazandığıyla cezalandırması 

içindir. Hiç şüphesiz Allah, hesabı pek çabuk görendir. 
52 İşte bu (Kur'an) uyanlıp-korkutulsunlar, gerçekten O'nun yalnız¬ 

ca bir tek ilah olduğunu bilsinler ve temiz akıl sahipleri iyice öğüt alıp 
düşünsünler diye bir bildirip-duyurma (bir belağ)dır. 

AÇIKLAMA 

55. Yani. "Allah'ın kanunlarım bozan ve vahye karşı çıkanların, 
zulümlerinin sonucunu değiştirmek için büyük planlar yaptıklarını 
ve tuzaklar kurduklarını, fakat Allah'ın onlan bir tek karşı tuzak 

ile helak ettiğini gördünüz. Sizden önceki kavimlerin planlan boşa 
çıktığı halde siz, "güçlü"' hesaplamalarınız ve planlarınızla başarıya 
ulaşacağınızı ümit ederek, hakka davet eden mesaja karşı giriştiği¬ 

niz tuzaklardan vazgeçmiyorsunuz. 
56. Bu hitab Peygamber (s.a.)e yöneltilmiş olmasına rağmen, ger¬ 

çekte düşmanlan kastedilmektedir. Onlar, cezalarının geciktirmesi 

nedeniyle boş ümitlere kapılmamalan için uyarılmaktadırlar. Al¬ 
lah'ın daha önceki peygamberlere verdiği sözleri tuttuğunu ve onla- 
nn düşmanlannı helak ettiğini unutmamalıdırlar. Allah, muhakkak 
Hz. Muhammed'e (s.a.) verdiği sözleri de yerine getirecektir. 

57. Bu ayetten ve Kurandaki diğer bazı işaretlerden, kıyamette 
yeryüzünün ve göklerin tamamen helak olmayacağı, fakat birinci 

sur "a üflendiği anlaşılmaktadır. Bundan sonra, "birinci" ve "sonun¬ 
cu sur 'a üfleniş arasında (bu ikisi arasında ne kadar süre olduğunu 
ancak Allah bilir), yeryüzünün ve göklerin bugünkü şekli ve durumu 
değişecek ve yeni fiziksel kanunlara dayanan yepyeni bir fiziksel sis¬ 
tem meydana gelecektir. İşte bu Ahiret olacaktır, "son sur "a üflendi¬ 
ğinde. Adem'den (a.s.) "ilk sur" üflenmeden önce doğanlara kadar 

bütün insanlar diriltilecek ve Allah'ın huzuruna getirilecektir. 
Kur'an. buna "toplamak, bir araya getirmek anlamına gelen (Haşr) 
admı verir. Kur an da kullanılan kelimelerden ve hadislerde yer alan 

bazı açık cümlelerden, bu olayın yeryüzünde meydana geleceği açığa 
çıkmaktadır, "hüküm yeri" ve "mizan" (terazi) yeryüzünde kurulacak 
ve kararlar burada verilecektir. Kur'an ve hadislerden ahiret hayatı¬ 
nın sadece ruhsal hayaün olacağı ve her bireyin cezasını veya müka¬ 
fatım bu dünyada yaşadığı "şahsiyet" içinde alacağı anlaşılmakta- 
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dır. 

58. Bazı mûfessirler "katran'm "kükürt" veya "eritilmiş bakır" ye¬ 
rine kullanıldığı görüşündedirler, fakat gerçekte " > "ve ben¬ 
zerlerini kastetmektedir. 

İBRAHİM SURESİNİN SONU 
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GİRİŞ 

Adı: Bu sure adını 80. ayetten alır. 
Nüzul Zamanı: Surenin değindiği konulardan ve üslubundan. İb¬ 

rahim suresi ile aynı dönemde nazil olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü 

arkaplanında belirgin iki öğe vardır. Birincisi, surede arka arkaya 
tekrarlanan uyanlardan. Peygamberin (s.a.) yıllardan beri tebliğ et¬ 
mesine rağmen, kavminin kabule yanaşmadığı açığa çıkmaktadır. 
Hatta onlar, küfürde, düşmanlıkta ve yeni dinle alay etmede zaman 
geçtikçe daha da ileri gidip inatlaşmışlardır. İkincisi, o zaman pey¬ 
gamber artık kendisini küfrü ortadan kaldırmak için sarfettiği çaba¬ 
lardan ve kavminin düşmanlı kİ anndan yorgun ve bezgin hissetme¬ 

ye başlamışür. Bu nedenle Allah ona tekrar tekrar cesaret vererek 
teselli edip, rahatlatmaktadır. 

Konular ve Ana fikir 

Sure şu ana konulardan oluşmaktadır: 

a) Peygamberin davetini reddeden, ona karşı çıkan ve peygamber¬ 
le (s.a) alay edenlerin uyarılması. 

b) Peygamberin (s.a) teselli edilmesi ve ona cesaret verilmesi. Fa¬ 

kat bu surede, başka hiçbir emir ve tavsiyenin bulunmadığı anlamı¬ 
na gelmez. Aslında Kur an hiçbir zaman sadece uyan, azarlama ve 
tenkit ile yetinmez, bilakis her uygun olan yerde gerekli emir ve tav¬ 

siyelere yer verir. Buna uygun olarak bu surede de bir tarafta Tev- 
hid'le ilgili apaçık deliller, diğer tarafta Adem ve Şeytanın hikayesiyle 
ilgili uyarılar yer almaktadır. 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Elif, Lâm, Râ, Bunlar, kifabm ve apaçık olan Kur'an'ın ayetleri¬ 
dir.1 

2 O küfredenler müslüman olmayı nice kereler dileyecekler. 
3 Onları bırak; yesinler, yararlansınlar ve onları (boş) emel oyalaya- 

dursun. İlerde bileceklerdir. 

4 Biz, kendisi için bilinen (takdir edilmiş) bir kitap olmaksızın hiç bir 
ülkeyi yıkıma uğratmadık.2 

5 Hiç ‘mmet, kendi ecelini ne öne alabilir, ne de onlar ertelenebi¬ 
lirler. 

6 Onlar: "Ey kendisine kitap3 indirilen (Muhammed). Gerçekten sen 
cinlenmiş (bir delilsin," dediler. 

7 "Eğer doğruyu söyleyenlerden isen, bizlere melekleri getirmeli de¬ 
ğil miydin?" 

8 Hak olmaksızın biz melekleri indirmeyiz.4 O zaman da onlara göz 
açtırılmaz.5 
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AÇIKLAMA 

1. Bu ayet sureye kısa bir giriş niteliğindedir, ve hemen ardından 

surenin konusu başlar. 

"Bunlar apaçık Kur an ın ayetleridir": Bunlar anlamı apaçık ve 
anlaşılır olan Kur an in ayetleridir. 

2. Burada, kafirlerin kendilerine bir azap gelmemesi nedeniyle Hz. 
Muhammed'in (s.a.) gerçek bir peygamber olmadığı şeklinde yanlış 
fikirleri reddedilmektedir. "Biz hiçbir topluluğu küfrü işlediklerinde 
hemen cezalandırmayız. Biz her topluluğa daveti duyup anlamaları 
ve hallerini düzeltmeleri için bir süre veririz. O süreye kadar günah¬ 
larına ve kötü hareketlerine müsamaha gösteririz, dilediğini yapma 

özgürlüğü veririz ve o süre bitinceye dek bekleriz. Onların alaylarına 
ve küfürlerine müsamaha göstermemizin nedeni işte budur." (Daha 

geniş bilgi için bkz. not 18, İbrahim suresi). 

3. (Zikr) kelimesi sözlükte "hatırlatmak" "uyarmak" ve "tavsiye et¬ 
mek" anlamlarına gelir. Fakat Kur an bunu teknik bir terim olarak 
uyan niteliğinde bir "öğüt" anlamına kullanır. O halde bütün pey¬ 

gamberlere gönderilen tüm kitaplar birer zikr idi ve Kur an da bir zi¬ 

kirdir. 

4. Bu, kafirlerin öne sürdükleri alaylı bir iddia idi, çünkü onlar 
"zikr'ın peygambere (s.a.) indirildiğine inanmıyorlardı, aksi takdirde 
ona "cinlenmiş" demezlerdi. Bununla asıl söylemek istedikleri şuy¬ 
du: "Zikrin" kendine geldiğini iddia eden sen, deli birisin." Buna ben¬ 
zer bir iftira Firavun tarafından Hz.Musa'ya (s.a.) da atılmıştı. Sara- 
ymdakilere hitap ederek şöyle demişti: "Size gönderilen elçi gerçek¬ 

ten bir delidir." (Şuara, 27). 

5. "Biz melekleri bu şekilde indirmeyiz". Biz melekleri, insanlar is¬ 
tediği için sadece iş olsun diye indirmeyiz. Onlar kafirlere peygambe¬ 

rin Kendilerine davet ettiği tüm görünmez şeyleri göstermek ve bü¬ 

tün gerçeği gözler önüne sermek için de gönderilmezler. Melekler 
ancak günahkar bir topluluk hakkında hüküm verileceği zaman 
inerler. O zaman, insanlara daveti kabul etmeleri söylenmeksizin 

hüküm uygulanır, çünkü "gerçek" onların gözü önüne serilir seril¬ 

mez onlann süresi bitmiştir. 

".... Onlar hak ile inerler": "Onlar beraberlerinde hakkı getirirler." 

Yani onlar hakkı ikame edip, batılın kökünü kazımak için gelirler. 
Yani başka bir deyişle: "Onlar Allah'ın hükmünü uygulamak üzere 
inerler." 
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9 Hiç şüphesiz, zikri (Kur'an*!) biz indirdik biz; onun koruyucuları da 
gerçekten biziz.6 

10 Andolsun, senden önce geçmiş topluluklara da elçiler gönder¬ 
dik. 

11 Onlara herhangi bir peygamber gelmeyegörsün, mutlaka onunla 
alay ederlerdi. 

12 Böylece biz onu (alayı), suçlu-günahkârlann kalblerine sokarız.7 
13 Onlar ona (indirilen Kitaba) inanmazlar, oysaki evvelkilerin sün¬ 

neti geçmiştir. 

14 Onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak da ordan yukarı 
yükselseler de, 

15 Mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülenmiş bir top¬ 
luluğuz" diyeceklerdir. 

16 Andolsun, biz gökte burçlar8 kıldık ve onu gözleyenler için süsle¬ 
dik.9 

AÇIKLAMA 

6. Yani, O zikri biz indirdik. O halde sizin “deli” dediğiniz elçimiz 
değil, bilakis bu alaylı ithamınız bizedir. Bunun yanısıra, onun 'Bi- 
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zim zikrimiz" olduğunu ve onu bizim koruduğumuzu bilmelisiniz. 
Bu nedenle ona hiçbir zarar veremezsiniz, alaylarınız, iğneli sözleri¬ 
niz ve düşmanlığınız da onun değerini düşüremez. Ona karşı ne ya¬ 
parsanız yapın, onun gelişmesini engelleyemezsiniz. Hiç kimse de 
onu değiştirmeye veya bozmaya güç yetiremeyecektir." 

7. Müfessir ve mütercimlerin çoğunluğu 12. ayetteki "onu kableri- 
ne soktuk" cümlesindeki "onu" zamirinin 11. ayette geçen "alay" ol¬ 
duğu görüşündedirler. Onlara göre 13. ayetteki "Ona inanmaz¬ 
lardaki zamir ise 9. ayette geçen "zikridir. O zaman 12 ve 13 ayetler 
şöyle anlaşılır: “Biz o alayı onların kalblerine sokarız ve böylece bu 
zikre inanmazlar". Gramer bakımından bu görüşte bir yanlışlık ol¬ 
mamasına rağmen, bizim tefsirimiz grametik bakımdan da daha uy¬ 

gun olacaktır. Buna göre 12. ayetin anlamı şöyledin "Zikr inananla¬ 
rın kalblerine girince onlara huzur verir. Fakat aynı şey günahkarla¬ 
rın kalbine girince sanki kızgın bir çubuk olur ve onların kalblerini 
ve zihinlerini yakar." 

8. Bundan önceki ayetlerde (14-15.) kafirlerin. Kur an a karşı, gö¬ 
ğe yükselip ondaki ayetleri görseler bile yine de ona inanmayacak 
denli sert bir tutumları olduğu bildirilmişti. 16-22. ayetlerde ise 
Kur an in hak olduğu konusunda onlan ikna etmek için bazı ayetler 
zikredilmektedir. 

"Burçlar" fbüruç) Allah’ın ayetleridir, çünkü her uzay küresi gö¬ 
rünmez sınırlarla çevrildiği için bir gökküreden diğerine geçmek im¬ 
kansızdır. Bu bağlamda Arapça burç kelimesinin "etrafı surlarla 

örülmüş bir yer" anlamına geldiği belirtilmelidir. Fakat astronomide 
teknik bir terim olan burç, güneşin göklerde yaptığı yolculuğun geçiş 
noktalarını belirten burçlar kuşağının oniki konağından birini kas¬ 

tetmek için kullanılır. Bu, bazı müfessirleri bu ayette de burcun ast¬ 
ronomideki anlamıyla kullanıldığını düşünmeye yöneltmiştir. Bazı¬ 
ları da bununla "gezegenler' in kastedildiği görüşündedirler. Fakat 
eğer bu kelimeyi 19. ayetin kapsamı içinde ele alırsak, "küreler" an¬ 
lamına geldiği sonucuna vannz. 

9. "Biz buıçlan bakanlar için süsledik." "Bu kürelerden her birine 

parlak bir yıldız veya gezegen yerleştirdik ve onların güzel görünme¬ 
lerini sağladık.” Başka bir deyişle: "Biz sınırsız olan evreni, sönük, 
viran ve korkunç yapmadık, bilakis herkes onda hayret verici bir dü¬ 
zen ve ahenk bulur. Ondaki görüntüler o denli çarpıcıdır ki hepsi gö¬ 
nülleri ve zihinleri büyüler. Evrenin bu mükemmel yapısı, onun ya¬ 
ratıcısının sadece büyük ve hikmet sahibi olduğunun değil, aynı za¬ 

manda büyük bir sanatkar olduğunun da göstergesi ve delilidir." 
Kur an da yaratıcının bu yönü Secde suresi ayet 7 de belirtilmekte¬ 
dir: " (O Allah ki) yarattığı herşeyi güzel yapandır." 
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17 Ve onu her kovulan şeytandan koruduk.10 
18 Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa,11 onu da parlak bir ateş iz¬ 

ler.12 

19 Yere (gelince,) onu döşeyip-yaydık, onda sarsılmaz-dağlar bırak¬ 
tık ve onda her şeyden ölçüsü belirlenmiş ürünler bitirdik.13 

20 Ve orda sîzler için ve kendisine nzık vericiler olmadığınız kimse¬ 

ler (varlıklar ve canlılar) için geçimlikler kıldık. 

AÇIKLAMA 

10. Yani, "Bu küreler o denli korunmuşlardır ki hiçbir şeytan onla¬ 
ra ulaşamaz. Çünkü cinleri de içeren tüm şeytanlar dünyanın içinde 

bulunduğu küre ile sınırlıdırlar. Onların bu kürede yaşayanların ay¬ 
rıca diğer kürelere geçme kabiliyetleri yoktur. Bu, çok yaygın olan 
bir yanlış anlamayı ortadan kaldırmak üzere zikredilmiştir. Sıradan 

insanlar, eskiden olduğu gibi bugün de şeytan ve arkadaşlarının ev¬ 
rende her yere gidebileceğine inanmaktadırlar. Bunun tam tersine 

Kur an, şeytanların belirli bir sının aşamayacaklarını ve sınırsız bir 
güce sahip olmadıklanm bildirmektedir. 

11. Bu, gökten haber aldıklannı söyleyen kahinler, büyücüler, 
münzeviler ve sihirbazların boş iddialarında bir cevap niteliğindedir. 

Kur an onlann görünmeyen şeyler (gayb) hakkında hiçbir bilgi alma¬ 
ya muktedir olmadıklanm söyler. Şeytanlar yine de kulak hırsızlığı 
yapmaya çalışırlar. Çünkü onlar yapı itibariyle meleklere insanlar- 
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dan daha yakındırlar. Fakat gerçekte çok az bir bilgi elde edebilir¬ 

ler. 
12. Arapçada (şihab-ı mübin) kelimesi sözlükte "parlak bir ateş şu¬ 

lesi" anlamına gelir. Aynı şey Saffat suresi, 10. ayette (şihab-ı sakib) 
"karanlığı delip geçen alev" olarak adlandırılmıştır. Bu bir meteor" 

olabilir de olmayabilir de. Çünkü bunun "kozmik ışın" gibi herhangi 
bir ışm veya henüz keşfedilmemiş daha kuvvetli bir ışın türü olabilir. 
Her ne ise, eğer şeytanları kovalayan "parlak ateş şulesi' ni meteor 

olarak kabul edersek, sayısız denecek kadar çok miktarda, evrende 
bizim bulunduğumuz kürenin etrafında koruyucu bir duvar oluş¬ 
turmaktadırlar. Teleskop yardımıyla yapılan bilimsel gözlemler, 
uzaydan yerin atmosferine "yağmur" gibi milyarlarca meteorun düş¬ 

tüğünü göstermektedir. Böyle bir manzara Kuzey Amerika'nın doğu 
bölgelerinde 13 Kasım 1833'de gözlenmiştir. Bu o denli güçlü bir ko¬ 
ruyucu duvar teşkil etmektedir ki, şeytanların başka bir küreye geç¬ 
mesi imkansızlaşmaktadır. (Bakınız. Britamca Ansiklopedisi, 1946, 

Cilt: 15, Sahife: 337-339) 
Yukarıda anlatılanlar yardımıyla "burçlar m hayali bir resmi gö- 

zönüne getirilebilir. Her ne kadar bir küreyi diğerinden ayıran gözle 
görülür '"duvarlar"' yoksa da Allah her küreyi, birini diğerinden ayı¬ 
ran görünmez "duvarlar "la korumaktadır. Meteor yağmurlarına rağ¬ 
men "gezegenimizin" hala güvenlikte olmasının nedeni işte budur. 
Çünkü meteorlar, bizim küremizin koruyucu duvarını aşar aşmaz 
küle dönüşmektedirler. Fakat bazen uzaydan gelen bir meteor, ya¬ 
ratıcının kudretini yeıyüzündekilere hatırlatmak üzere dünyaya 
düşmektedir. Örneğin, bunların en büyüklerinden birinin ağırlığı 
645 pound (292, 830 kg.)dır. Eğer yeryüzü "burçlar la korunuyor ol¬ 
masıydı, bu kayan yıldızlar (meteorlar) nedeniyle uzun yıllar önce 
helak olurdu. Kur an ın "büruc" dediği işte bu koruyucu duvarlar 

(burçlar) dır. 
13. Her bitkinin belli bir dereceye kadar büyümesi, Allah'ın kudret 

ve hikmetini gösteren başka bir ayettir. Çünkü her bitkinin büyüme 
gücü o kadar büyüktür İti, eğer serbestçe büyümesine izin verilse bir 

tek çeşit bitki bile bütün dünyanın yüzeyini kaplayabilir. Fakat hik¬ 
met sahibi ve herşeye gücü yeten yaratıcı her tür bitkinin dengeli bir 
miktarda üremesini ve çoğalmasını düzenlemiştir. Bitkisel hayatın 

başka bir yönü daha vardır. Her tür bitki ancak belirli bir ölçü, boy ve 
kalınlıkta büyüyebilir. Bu da her bitkinin sayısınca, yapı, yükseklik, 
genişlik ve şeklinin, yapraklarının ve dallarının bizzat yaratıcı tara¬ 
lından belirlendiğinin bir ispatıdır. Hiçbir bitki bu belirli sınırların 

ötesine aşamaz. 
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21 Hiç bir şey yoktur ki, hâzineleri bizim katımızda olmasın; ancak 
biz onu belirlenmiş bir miktar olarak indiririz.14 

22 Ve aşılayıcılar olarak rüzgârları gönderdik, böylece gökten su in¬ 
dirdik de sîzleri suladık. Oysa siz onun hazine-koruyucuları değilsi¬ 
niz. 

23 Şüphesiz Biz, gerçekten Biz yaşatır ve öldürürüz ve varis olanlar 
Biziz.15 

24 Andolsun, sizden öne (veya önceden) geçenleri bilmişizdir; ve (yi¬ 
ne) andolsun, geride kalanları da bilmişizdir. 

25 Ve şüphesiz senin Rabbin, O, onları haşredecektir. Gerçekten O, 
hüküm ve hikmet sahibi olandır, bilendir.16 

26 Andolsun, insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan ya¬ 
rattık.17 

27 Ve Cânn'ı da daha önce 'nüfuz eden kavurucu' ateşten yaratmış¬ 
tık.18 



Cüz : 14 TEFHtMU’L KURAN 569 

AÇIKLAMA 

14. Bu. büyümesi için belirli bir sınır konulan yaratığın sadece bit¬ 
kiler olmadığını hatırlatmak İçin burada zikredilmiştir. Aynı şey, ha¬ 

va, su, ışık ısı, maden, bitki, hayvan, güç ve enerji ne olursa olsun va¬ 
rolan herşey için geçerlidir. Kısacası varolan herşey ne artan ne de 
azalan belirli bir miktarda, sayıda vs. bulunur. İşte bu herşey de va¬ 

rolan "belirlilik" tüm evrende denge ve düzeni sağlar. Herşey o denli 
düzenli ve dengelidir kİ, insan kendini tüm bunların bir tek hikmet 
sahibi yaratıcı tarafından yaratıldığı düşüncesinden kendisini ala¬ 

maz. Çünkü eğer evren sadece tesadüfen meydana gelmiş veya bir¬ 
çok tann tarafından yaratılmış olsaydı, herşeyde bu denli denge ve 
uyumluluk bulmak imkansız olurdu. 

15. Burada vurgulanmak istenen nokta şudur: "Dünya hayaünız 

ve sahip olduğunuz herşey geçici ve fanidir. Kalıcı ve baki olan sade¬ 
ce Allah tır. Ergeç sonunuz gelecek ve siz herşeyi geride, bu dünyada 
bırakacaksınız. Onlar sonunda tekrar bizim hâzinemize geçecek." 

16. "O hüküm ve hikmet sahibidir." Bu nedenle hikmeti, bütün in¬ 

sanları toplayıp onlara amellerine göre ceza veya mükafat vermesini 
gerektirir. Ve "O Alim dir": Bu nedenle hiç kimse, kim ve ne olursa ol¬ 
sun, O ndan kaçamaz. Herkesin herşeyini bildiği için, o herkesi ahi- 
rette tekrar diriltme kudretine sahiptir. O halde ahiret hayatını inkar 
eden bir kimse, Allah'ın hüküm ve hikmetinden cahildir. Her tarafa 
yayılan insan vücudunun parçalannm tekrara canlı bir şekilde bir 

araya getirilebileceğine inanmayan kimse ise Allah'ın herşeyi kapla¬ 
yan ilminden ve kudretinden habersizdir. 

17. Arapça "salsal" kelimesi "seramik" gibi ses çıkaran kurutulmuş 
çamur anlamına gelir. 

"Heme", "mayalanmış denebilecek kadar çürümüş siyah balçık¬ 

tır." 

"Mesnun 'un iki anlamı vardır: a) "Yağlı hale gelmiş çürümüş bal¬ 
çık" b) "Bir şekle sokulmuş, suretlenmiş bir balçık." Metnin aslından 
insanın ilk suretinin çürümüş topraktan yapıldığı ve kuruduktan 

sonra ona ruh üflendiği anlaşılmaktadır. Bu şekilde Kur an: insanın 
bir dizi genetik adaptasyonlardan geçtiğini iddia eden Danvin Evrim 
Teorisini reddetmektedir. Bu nedenle, bazı çağdaşlaşmış tefsircile- 

rin yaptığı gibi, bu teoriyi Kur an a dayandırmak saçma olacaktır. 

18. "Semum" rüzgar olmadığına göre, "nar-ı semum" "çok sıcak bir 
alev 'dir, "ateş" değil. Bu cinlerin ateşten yaratıldığını bildiren pasaj¬ 
ların açıklamasıdır. (Bakınız, Rahman Suresi, 14, 15, 16. notlar) 
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28 Hani Rabbin meleklere demişti: "Ben, kuru bir çamurdan, şekil¬ 
lenmiş bir balçıktan bir beşer yaratacağım," 

29 "Ona bir biçim verdiğimde ve ona ruhumdan üfürdüğümde19 he¬ 

men ona secde ederek kapanın." 
30 Böylece meleklerin tümü, topluca secde etti; 
31 Ancak İblis, secde edenlerle birlikte olmaktan kaçınıp-dayattı.20 

32 Dedi ki: "Ey İblis, sana ne oluyor, secde edenlerle birlikte olma¬ 

dın?" 
33 Dedi ki: "Ben, kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarat¬ 

tığın beşere secde etmek için var değilim." 
34 Dedi ki: "Öyleyse ondan (cennetten) çık, çünkü sen kovulmuş-bu- 

lunmaktasm." 

35 "Ve şüphesiz, din gününe kadar lanet senin üzerinedir."21 
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36 Dedi ki: "Rabbim, öyleyse onların dirileceği güne kadar bana süre 
tanı." 

37 Dedi ki: "Öyleyse, sen (kendisine) süre tanınanlardansın." 

38 "Bilinen günün vaktine kadar." 
39 Dedi ki: "Rabbim, beni kışkırttığın şeye karşılık, andolsun, bende 

yeryüzünde onlara, (sana başkaldırmayı ve dünya tutkularını) süsleyip- 

çekici göstereceğim22 ve onların tümünü mutlaka kışkırtıp-saptıraca- 
ğım." 

AÇIKLAMA 

19. "... Ona Ruhumdan üflediğim (zaman)....” 

"... Ona ilahi özelliklerimin bir yansımasını verdiğim (zaman)..." 
Bu. insan ruhunun hayat, bilgi, kudret, istek, basiret ve ortalama 
tüm diğer insani özelliklere sahip olduğunu gösterir. Bunlar gerçek¬ 
te, kurutulmuş balçıktan yaratılan insana ilahi özelliklerin hafif bir 
yansımasıdır. İnsanı, Allah'ın halifesi olma konumuna yükselten ve 
onu meleklerin ve bütün dünyevi varlıkların secde edeceği bir yüceli¬ 
ğe eriştiren işte Allah'ın ruhunu insana üflemesi olayıdır. 

Her özellik gerçekte ilahi sıfatların şu veya bu şekilde bir yansı¬ 
masıdır: Bir hadiste Peygamber (s.a) şöyle buyurmuştun "Allah mer¬ 
hameti yüz parçaya böldü. Doksandokuz parçasını kendisine ayırdı. 
Geriye kalan bir parçayı da yeryüzüne gönderdi. İşte bu parça nede¬ 
niyle yaratıklar birbirlerine merhamet gösteriyorlar. O kadar ki hay¬ 
vanların yavrularını tepmemelerinin nedeni de bu merhamettir." 

Bu bağlamda ilahi özelliklerden bazılarına sahip olmanın, ilahlı- 
ğm bir kısmına da sahip olmak anlamına gelmediğine dikkat edilme¬ 

lidir. Çünkü ilahlık mutlak olarak bütün yaratıklar için erişilmesi 
sözkonusu olmayan bir makamdır. 

20. Bu pasajı (30-43. ayetler). Bakara: 30-39, Nisa: 117-120 ve Araf: 
11-25 ile ve bu ayetlerle ilgili notlarla karşılaştırınız. 

21. Yani, "Kıyamet gününe kadar lanetli olarak kalacaksın. Sonra 
Hüküm gününde isyanından dolayı cezalandırılacaksın. 

22. Yani, "Sen benden aşağı olan birine secde etmemi isteyerek be¬ 
ni saptırdın. Benim böyle bir emre uymayacağım malumdu. Bu ne¬ 

denle ben de onları saptıracağım ve sana isyan edeceğim". Başka bir 
deyişle iblis şöyle demek istiyordu: "Dünya hayatını, onun zevklerini 
ve geçici faydalarını insanlara o kadar süslü göstereceğim ki, sonun¬ 
da o Allah'ın halifesi olmasının gerektirdiği sorumlulukları unuta¬ 
cak ve ahirette karşılığım alacak. Onlar seni ya unutacaklar, ya da 
seni hatırladıklarını söyledikleri halde sana isyan edecekler." 
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40 "Ancak onlardan muhlis olan kulların müstesna." 
41 (Allah) Dedi ki: "İşte bu, bana göre dosdoğru olan yoldur."23 

42 "Şüphesiz, kışkırtılıp-saptınlmışlardan sana uyanlar dışında, se¬ 
nin benim kullarım üzerinde zorlayıcı hiç bir gücün yoktur."24 

43 "Ve hiç şüphe yok, onların tümünün buluşma yeri cehennem¬ 
dir."25 

44 Onun yedi kapısı vardır; onlardan her bir kapı için bir grup ayrıl¬ 
mıştır.26 

AÇIKLAMA 

23. Bu ayet (41) başka bir anlama da gelebilir: "İşte bu doğru yol¬ 
dur: Ben de bunu koruyacağım.“ 

24. Bu ayet (42) başka bir anlama da gelebilir: " Sen benim kullan- 
mı (sıradan İnsanlar) bana isyana zorlayacak bir güce sahip değilsin. 

Bununla birlikte, isteyerek ve seçerek sana tabi olanlara seçme öz¬ 
gürlüğü vereceğiz ve onlan eğer sana uymak isterlerse, zorla yolla¬ 
rından döndüremeyeceğiz." 

İlk yapılan tefsire göre bu ayetler şu anlama gelir: "Benim halis 

kullarımın gittiği yol bana ulaşan tek yoldur. Şeytan bu yola uyanlar 
üzerinde hiçbir güce sahip değildir. Çünkü ben onlan kullanırı ola¬ 

rak seçtim." Şeytan kendisi de onlan zorla yoldan çeviremeyeceğini 
itiraf etmiştir. Bunun tam tersine şeytan, sadece kendileri isyan yo¬ 
lunu seçmiş olanlan saptırabilir. Bundan sonra artık onlar şeytanın 
aldatmalan ile daha da fazla sapıtırlar. 



Cüz : 14 TEFHİMU'L KUR'AN 573 

ikinci tefsire göre, pasajı şu anlama gelir: "Şeytan dünya hayatını 

güzel göstererek insanları Allah'ın yolundan saptıracağını söyledi¬ 
ğinde Allah, onun bu isteğini kabul etti. Fakat ona insanları sadece 

(sasfata ve mugalatalarla) kandırarak saptırabileceğini, onlan Hak 
yoldan döndürmeye zorlayamayacağmı söylemiştir. Bunun üzerine 
Şeytan, Allah'ın kendisine seçtiği kullan kandınp saptıramayacağı- 
m itiraf etmiştir. Bu istisnanın yanlış anlamaya -Allah'ın bazı kulla- 
nm Şeytan ın saptırmasından korumak için kendisine ayırması fik¬ 
rine- neden olmaması için Allah bu meseleyi şöyle açıklamıştır: "An¬ 
cak kendisi Hak yoldan sapan bir kimse sana tabi olacaktır." Bunun 
tam tersine: "Hak yoldan sapmayan kimse sana uymayacak ve böy- 
lece halis (kendimiz için seçtiğimiz bir) kulumuz olacaktır." 

25. Adem (a.s) ile Şeytanın hikayesinin burada anlatılış gayesini 
anlayabilmemiz için, hikayenin ele alındığı çerçeveyi gözönünde bu¬ 
lundurmalıyız. Buraya kadar geçen ayetlerde (1-25) kafirlerin kendi¬ 

lerini felakete sürükleyecek sapık yollara tabi oldukları söylenmişti. 
Bu hikaye, onlara uydukları yolun, en büyük düşmanlan Şeytanın 
saptırması olduğunu hatırlatmak için ele alınmıştır: "Sizi kandıran 
kıskançlık ve düşmanlığı nedeniyle sizi alçaklığın en kötüsüne yö¬ 
nelten Şeytana tabi olmanın sonuçlannı düşünmemiz gerekir. Bu¬ 
nun tam tersine bizim peygamberimiz sizi sapıklıktan kurtarmak ve 
başarının yüceliklerine ulaştırmak için tüm gücüyle çalışıyor. Fakat 
ne yazık ki siz düşmanınızı (Şeytan) dost, dostunuzu da (Peygamber) 
düşman olarak kabul ediyorsunuz." 

İkincisi, bu hikaye şu noktayı da açıklığa kavuşturmaktadır: 
"Kurtuluşa ermenin bir tek yolu vardır, o da Allah a itaat etmektir. 
“Eğer bu yolu terkederseniz, gittiğiniz tüm diğer yollar, sizi doğruca 

Cehenneme götürecek olan Şeytanın yollandır." 

Bu hikaye onlara şu gerçeği hatırlatmak üzere de şurada anlaül- 
mıştır: ""Siz yaptığınız hatalardan kendiniz sorumlusunuz. Şeytan 

değil. Çünkü onun yapabileceği tek şey sizi Allah'a itaatten vazgeçir¬ 
meye çalışmak ve sizi kandırmaktır. Bu nedenle Şeytanın aldatma- 
lanna kapılıp kapılmama sorumluluğu size aittir." (Geniş bilgi için 
İbrahim Suresi 22. ayet ile Haşiye Suresi 31. ayete bakınız.) 

26. Günahkarlar, işledikleri suça göre. Cehennemin kapılanndan 
girmek üzere çeşitli ğrublara aynlacaklardır. Örneğin ateistler Ce¬ 

henneme kendileri için aynlan kapıdan gireceklerdir. Aynı şekilde 
münafıklar, müşrikler, nefse tapanlar, zalimler, gösterişliler, küf¬ 
rün liderleri... vs. hepsi kendileri için ayrılan kapıdan Cehenneme 

gireceklerdir. 



574 TEFHİMU'L KUR’AN 15 / Hicr Suresi 

45 Gerçekten takva sahibi olanlar,27 cennetlerde ve pınar başlarında- 
dır. 

46 Oraya esenlikle ve güvenlikle girin. 
47 Onların göğüslerinde kinden (ne varsa tümünü) sıyırıp-çektik,28 

kardeşler olarak tahtlar üzerinde karşı karşıyadırlar. 
48 Orda onlara hiç bir yorgunluk dokunmaz ve onlar ordan çıkarıla¬ 

cak değildirler.29 
49 Haber ver kullarıma; şüphesiz ben, ben bağışlayanım, esirgeye¬ 

nim. 
50 Ve şüphesiz azabım; o acıklı bir azaptır. 
51 Onlara İbrahim'in konuklarından da haber ver.30 
52 Yanına girdiklerinde "Selam" demişlerdi. O da: "Biz sizden kork¬ 

maktayız" demişti.31 
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53 Dediler ki: "Korkma, biz sana bilgin bir çocuk müjdelemekte¬ 

yiz." 
54 Dedi ki: "Bana ihtiyarlık gelip-çökmüşken mi müjdeliyorsunuz? 

Beni ne ile müjdelemektesiniz?"32 
55 Dediler ki: "Seni gerçekle müjdeledik; öyleyse umut kesenlerden 

olma." 
56 Dedi ki: "Sapıklar dışında Rabbinin rahmetinden kim umut ke¬ 

ser?" 

AÇIKLAMA 

27. Korunanlar (muttakiler). Şeytan a uymayan ve Allah tan kor¬ 

kup, ömrünü O'na itaatle geçiren kimselerdir. 
28. Yani, "Eğer muttaki insanlar arasındaki yanlış anlamalar ne¬ 

deniyle bu dünyada kalplerinde bir üzüntü veya kin belirmişse. Cen¬ 
nete girerlerken bu onların kalbinden silinecek ve onlar birbirlerine 

karşı hiç bir kötülük duymayacaklardır." (Bkz. El-A'raf: not 32) 
29. Bu ayet aşağıdaki hadis tarafından açıklanmaktadın "Cennet¬ 

liklere şöyle seslenilir: "Hep sağlıklı ve zinde olacaksınız, hiç hasta¬ 
lanmayacaksınız; şimdi sonsuz bir hayata başlayıp hiç ölmeyeceksi¬ 
niz; hep genç kalacak ve oradan çıkmak zorunda kalmayacaksınız." 
Cennetteki hayatı daha da aynntılı açıklayan birçok hadisler vardır: 

"Cennetlikler hayatları ve maişetleri için gerekli olan şeyleri kazana¬ 
yım diye çalışmak zorunda kalmayacaklar. Herşeyi çalışmadan elde 

edecekler." 
30. İbrahim (a.s) ve Lut (a.s) peygamberlerin kıssasının anlatılma¬ 

sının nedeni, Mekke'li müşriklere meleklerin nasıl hak ile geldikleri¬ 
ni göstermektir. Bu onlann isteğine bir cevap niteliğindedir. "Eğer 

doğrulardansan, neden bize melekleri getirmiyorsun? (7. ayet). Bu 
soruya verilen cevap çok kısadır: "Biz melekleri bir şekilde gönder¬ 
meyiz. Onlar indikleri zaman hak ile inerler." (8. ayet). Burada me¬ 
leklerin geliş sebebi olan iki somut olay anlatılmakta ve sanki kafir¬ 
lere geliş sebebi olan bu "hak"tan hangisini istedikleri sorulmakta¬ 
dır: "Meleklerin hangi tür "hakk'ı getirmelerini istediğinize karar ve¬ 

rin. İbrahim’e (a.s) gönderilen "hakk a layık olmadığınız meydanda 
olduğuna göre, meleklerin Lut kavmine getirdiği "hakk 'ı mı istiyor¬ 

sunuz?' 
31. İbrahim (a.s) hakkındaki bu kıssa ile Hud suresi 69-76'da anla¬ 

tılan kıssayı karşılaştırınız. 
32. "... Bilgin bir oğul": lshak peygamber, İshak'ın (a.s) adı, bu 

olayla ilgili müjdenin anlatıldığı Hud suresi 71. ayette geçmekte¬ 

dir. 
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• > ** 

57 Dedi ki: "Ey elçiler, (bunun dışında, diğer) işiniz ne?"33 

58 Dediler ki: "Gerçekten biz, suçlu-günahkâr olan bir topluluğa34 

gönderildik." 

59 "Ancak Lut ailesi hariçtir; biz onların tümünü muhakkak kurtara¬ 

cağız." 

60 "Ama karısını (kurtaracaklarımız) dışında tuttuk, o, geride kalan¬ 

lardandır." 

61 Böylelikle elçiler Lut ailesine geldiklerinde,30 

62 (Lut) Dedi ki: "Sîzler gerçekten tanınmamış bir topluluksu¬ 

nuz."36 

63 "Hayır" dediler, "Biz sana onların hakkında kuşkuya kapıldıkları 

şeyle geldik." 
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64 "Sana gerçeği getirdik, biz şüphesiz doğru söyleyenleriz." 
65 "Hemen aileni gecenin bir bölümünde yola çıkar, sen de onların 

ardından git37 ve sizden hiç kimse arkasına bakmasın;38 emrolunduğu- 

nuz yere gidin." 
66 Ve onlara şu emri verdik: "Sabaha çıkarlarken onlann arkası mut¬ 

laka kesilecekti." 

AÇIK! AMA 

33. İbrahim’in (a. s) sorusundan, meleklerin sadece olağanüstü ve 
çok önemli olaylarda insan şeklinde geldikleri açığa çıkmaktadır. 

34. Meleklerin Lut kavminin adını anlatmayıp onlardan sadece 
günahkar bir topluluk” diye bahsetmeleri, bu insanların, çevresin¬ 

deki tüm topluluklann durumunu bilen İbrahim (a.s)’in önünde 
isimlerinin anılmasına gerek olmayacak kadar kötü şöhrete sahip 
olduklarını gösterir. 

35. Bu bölümü Araf 80-84 ve Hud: 77-83 ile karşılaştırınız. 

36. Bu kıssaya, burada çok kısa bir şekilde değinilmektedir. Fakat 
Hud suresi 77-83'den Lut (a.s)m meleklerin ziyaretine çok üzüldü¬ 
ğünü öğrenmekteyiz. Lut (a.s) kendi kendisine: “Bu oldukça zorlu bir 
gün” demiştir. Onun bu denli kaygılanmasının nedeni. Kuran da 
kapalı bir dille, hadislerde ise açıkça anlatıldığına göre, meleklerin 
güzel ve genç delikanlılar şeklinde gelmesidir. O, kavminin ne denli 
sapık ve günahkar olduğunu biliyordu. Misafiri oldukları için onlan 
gönderemezdi, fakat onlan bu günahkarlardan nasıl koruyacağını 
da bilmiyordu. 

37. Yani, “Sen geride kalan olup olmadığına bakmak için en arka¬ 

dan gitmelisin." 

38. Bu, Kitab-ı Mukaddes’te ele alındığı gibi "Sakın arkana bakma, 
yoksa helak olursun” anlamına gelmez. Bu sadece onlan uyarmak 

amacıyla anılmıştın "Hiç biriniz geride ne olup bittiğini anlamak için 
dönüp bakmasın. Helak olan insanların çığlıklarını duyup seyret¬ 
memeniz için. Çünkü şimdi ne geriye bakıp "eğlenmek”, ne de üzün¬ 
tü gözyaşlan dökmek zamanıdır. Helak olan topluluğun bulunduğu 
bölgede bir dakika bile durursanız, gökten düşen taşlar size de isa¬ 
bet edebilir." 
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67 Şehir halkı birbirlerine müjdeler vererek geldi.39 
68 (Lut onlara) "Bunlar benim konuğumdur, beni utandmp-dillere 

düşürmeyin" dedi. 
69 "Allah'tan korkup-sakının ve beni küçük düşürmeyin." 
70 Dediler ki: "Biz seni 'herkesim işin)e karışmaktan' alıkoymamış 

mıydık?" 
71 Dedi ki: "Eğer yapmak-istiyorsanız, işte bunlar, benim kızla¬ 

rım/40 
72 Ömrüne andolsun ki, onlar, sarhoşlukları içinde kör-sersemdi- 

ler. 
73 Derken, tan yerinin ağarma vaktine girdiklerinde onları (o kor¬ 

kunç ve dayanılmaz) çığlık yakJİayıverdi. 
74 Anında (yurtlarının) üstünü altına çevirdik ve üzerlerine balçık¬ 

tan pişirilmiş taş yağdırdık.41 
75 Elbette bunda 'derin bir kavrayışa sahip olanlari için gerçekten 

ayetler vardır. 
76 O (şehir de) gerçekten bir yol üstünde (hâlâ) durmaktadır.42 
77 Elbette, bunda iman edenler için gerçekten ayetler vardır. 
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AÇIKLAMA 

39. Bu, o topluluğun ahlaksızlığın en aşınsına saptıklarını göster¬ 

mektedir. Onlar yakışıldı yabancıların şehre geldiklerini duyar duy¬ 
maz, sevinçle Lut'un (a.s) evine toplandılar ve ondan zevklerini tat¬ 
min etmek için misafirlerini vermesini istediler. Ne yazık ki onların 

içinden bu ahlaksızca işe ve bu büyük günaha karşı çıkan hiç kimse 
olmadı. Bu onlann, toplum olarak, bütün namus duygularını yitir¬ 
diklerini ve böyle ahlaksızca bir isteği açıktan söylemekten hiç bir 
utanç duymadıklarını göstermektedir. Böyle ahlaksız bir isteği hiç 
utanmaksızın Allah'tan korkan ve dindar bir adam olan Lut’a teklif 
edebilmeleri, bu büyük bir günahın onlar arasında hiç kimseyi ayır- 
detmeyecek denli yaygın olduğunu göstermektedir. 

Talmut, Lut kavminin ahlaki bozulması ile ilgili birçok örnekler 
zikretmektedir. Bir keresinde bir yabancı onlann şehrinden geçer¬ 

ken karanlık çökmesi nedeniyle Sodom'da sabahlamak zorunda ka¬ 
lır. Yanında gerekli erzakı bulunduğu için hiç kimseye ihtiyaç duy¬ 
maksızın geceyi geçirmek üzere bir ağacın dibine yatar. Fakat bir So- 

dom'lu onu evine davet eder. Geceleyin yabancının eşeğini ve eşyala¬ 
rını alıp kaçar. Yabancı sabahleyin yardım istediğinde, şehirdekiler 
oraya gelirler, fakat yardım etmek için değil geri kalan eşyalanm çal¬ 
mak için. 

Bir keresinde Hz. Sara, Lut (a. s) ailesi hakkında haber almak üze¬ 
re kölesini Sodoma gönderir. Köle şehre girdiğinde bir Sodom'lunun 
başka bir yabancıyı dövdüğünü görür. Doğal olarak Hz. Sara nın kö¬ 
lesi Sodom'lunun ahlaki duygularını canlandırmağa çalışır: "Böyle 
bir zavallı yabancıya neden kötü davranıyorsun?" der. Fakat bu so¬ 
ruya karşılık topluluk içinde başı yanlır. 

Bir seferinde de fakir bir adam Sodom a uğrar, fakat hiç kimse ona 
yiyecek vermez. Açlıktan ölmek üzere iken yere düşer. Lut (a.s)'ın 
kızlarından biri onu görür ve yemek gönderir. Bunun üzerine So- 
dom'lular Lut (a.s) ve kızını, böyle "davranışlardan vazgeçmezlerse 
şehirden kovmakla tehdid ederler. 

Buna benzer birçok olay anlattıktan sonra Talmud, bu toplulu¬ 
ğun çok vahşi, merhametsiz ve şerefsiz olduklannı ve hiç bir yolcu¬ 
nun güven içinde onlann şehirlerinden geçemediğini ve hiç bir faki¬ 

rin onlardan yardım veya yiyecek ummadığını bildirir. Böyle bir du¬ 
rumda onlar ölünün elbiselerini soyarlar ve onu çıplak gömerlerdi. 
Eğer bir yabancı onlann şehrine uğrama gafletini göstermişse, onu 
topluluk içinde soyarlar ve yabancı eğer adaletle davranmalanm is¬ 

terse, onunla alaya ederlerdi. Orda yetiştirdikleri bahçeler içinde 
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utanmazca açıktan günah işlerlerdi ve onlan Lut (a.s) dışında bu gü¬ 
nahlara karşı uyaran başka kimse yoktu. Kuran onlann bütün gü¬ 
nahkar hayatlarım iki anlamlı cümlede toplamıştır: 1)"... Onlar daha 

önceden çok büyük günahlar işlemekteydiler". (Hud: 78) 2) "Siz er¬ 
keklere yaklaşıyor, yolcuları soyuyor ve topluluk içinde büyük gü¬ 
nahlar işliyorsunuz". 

40. Hud suresi 87. notta Lut (a.s)m bununla neyi kastettiği açık¬ 
lanmıştır. Onun gibi takva sahibi bir insan, bu tip sözleri ancak en 
son mertebede, artık bütün öneri ve uyanlarının, günahkar irısarıla- 
n misafirlerine kötülük etmekten alıkoymağa yetmediği bir anda 
söyleyebilir. 

Lut (a.s)ın Hud Suresinde (78. ayet) söylediği sözlerin önemini bu¬ 
rada tekrar açıklamak yararlı olacaktır. O günahkar topluluğa "İşte 

kızlarım..." diyerek misafirlerine kötülük etmekten alıkoymaya ça¬ 
lıştığında, misafirlerinin yakışıklı delikanlı kılığında melekler oldu¬ 
ğundan haberi yoktu. Melekler, ancak, sözkonusu sapıklar üzerleri¬ 
ne gelir, kötülük yapmak istediklerinde ve Lut (a.s): "Sizi doğru yola 
sokacak gücüm olsaydı ya da sağlam bir yere sığınabilseydim" diye 
lanet okuduğunda insan kılığından çıkmışlardır. O zaman melekler, 

"Biz Rabbin'in gönderdiği elçileriz....demişlerdi. Olaylar dizisi Lut 
(a.s) in ancak çok çaresiz durumda kaldığında bu "istek" te bulundu¬ 
ğunu açığa çıkarmaktadır. 

Bunu gözönünde bulundurmak gereklidir, çünkü bu suredeki 
olayların sırası ile Hud suresindeki diziliş aynı değildir. Bazıları Lut 
(as.) konuklarının melek olduğunu ve onlann günahkar topluluğa 
karşı kendilerini savunabileceklerini bildiği halde neden beddua et¬ 
tiği gibi yanlış bir izlenime kapılabilirler. 

Olaylann iki farklı dizilişi ise vurgu farkı nedeniyle meydana gel¬ 
miştir. Bu surede vurgulanmak istenen meleklerin hak ile gelmiş ol- 

malandır. Bu nedenle olayın bu bölümü (61-66) daha önce ele alın¬ 
mıştır. 

41. Bu "pişmiş çamurdan taşlar" meteorlar veya onlann üzerine 
akan volkanik lavlar olabilir; ya da bunlar güçlü bir rüzgar tarafın¬ 
dan üzerlerine yağdırılan taşlar olabilir. 

42. Yani, "O şehrin harabeleri, Hicaz'dan (Arabistan) Suriye ve Mı¬ 
sır'a giden yol üzerindedir". Yolcular, Ölü Deniz (Lut Gölü)'in güney 

doğusunda bu harabelerin işaretlerini görebilirler. Coğrafyacılar 
yeryüzünde bu bölge, özellikle bölgenin güneyi kadar ayn ve ıssız bir 
bölge olmadığı görüşündedirler. 
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78 Eyke halkı43 da gerçekten zalim-kimselerdi. 
79 Bundan dolayı onlardan intikam aldık; her ikisi de açıkça (gözler) 

ön(ün)dedir.44 

80 Andolsun, Hicr halkı43 da peygamberleri yalanlamışlardı. 
81 Onlara ayetlerimizi vermiştik de ondan yüz çevirmişlerdi. 
82 Dağlardan güvenli evler yontuyorlardı. 

83 Derken, onları sabah vaktine girdiklerinde, o dayanılmaz-çığlık 
yakalayıverdi. 

AÇIKLAMA 

43. Eyke halkı Şuayb (a.s)'ın kavmidir ve başkentleri nedeniyle 
Medyenliler adını almışlardır. El-Eyke. Tebûk'un eski adı idi ve söz¬ 
lükte "sık orman" anlamına gelir. 

44. Medyen, Hicaz dan. Filistin ve Suriye'ye giden yol üzerinde¬ 
dir. 

45. E1-Hicr, Semud kavminin başkentiydi. Kentin harabeleri, Me¬ 
dine'den Tebûk'a giden yol üzerinde. Medine'nin kuzey-batısında 

yer alan el-Ula şehri yakınlarında bulunmaktadır. Kervanlar yolcu¬ 
lukları sırasında orada kalmayı yasaklamıştır. 

îbn Batuta, hicri sekizinci yüzyılda Mekke'ye giderken oraya uğ¬ 
radığında: "Kızıl dağlara oyulmuş Semud evlerini gördüm. Resimler 
o denli parlaktı ki sanki kısa bir süre önce boyanmıştı... Onlann için¬ 

de bugün bile hala çürümüş insan kemikleri bulunmaktadır" de¬ 
miştir. (Bkz. not 57. A ral). 
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84 Buna rağmen kazandıkları şeyler, (uğrayacaklan sondan kurtar¬ 

maya) onlara yetmedi.46 

85 Biz, gökleri, yeri ve her ikisinin arasındakileri hakkın dışında 

(herhangi bir amaçla) yaratmadık.47 Hiç şüphesiz o saat de yaklaşarak- 

gelmektcdir; öyleyse (onlara karşı) güzel davranışlarla davran. 

86 Çünkü Rabbin, yaratan ve bilenin ta kendisidir.48 

87 Andolsun, sana çiftlerden yediyi49 ve büyük Kur’an'ı verdik.50 

AÇIKLAMA 

46. Onlar, dağlann içinde, dağlan keserek yap ti klan evleri de kur- 
t aramamışlardı. 

47. Burada, Peygamber (s.a). Hakk ı tebliğ ettiği ve bütün evren de 

hak üzere kurulduğu için muhakkak başanya ulaşacağı konusun¬ 

da temin edilmektedir. O dönemde böyle bir destek gerekliydi, çün¬ 

kü batıl zaferi kazanmış gibi görünüyordu. Burada şöyle denilmek 

isteniyor. "Ey peygamber, batılın bugünkü kazandığı zafere üzülme, 

çünkü bu geçicidir. Aynı şekilde hak yoldaki engeller, zorluklar ve 

sorunlar da sürekli değildir. Cesur ol ve Hakka güven, batıla karşı 

zafer kazanacaksın, çünkü tüm evren sistem olarak hakka yatkın, 

batıla düşmandır. Bu nedenle hak kalıcı, batıl yok olucudur. (Bkz. 

İbrahim suresi, 25, 26, ve 35-39. notlar). 

48. Allah'ın bu sıfatlan, peygamberi (s.a) teskin etmek için anıl¬ 

mıştır: "Allah Yaratıcı olduğu için, yaratıkların tümü üzerinde kud- 
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ret sahibidir ve hiç kimse O nun cezasından kurtulamaz. Bunun ya¬ 
nışına o herşeyi bilendin O senin insanları ıslah etmek için tüm ça¬ 
banla çalıştığını bilmektedir ve sana karşı kurulan tuzaklardan da 
haberdardır. Bu nedenle bu meseleye üzülmemen gerekir. Sabırla ve 
birgün mutlaka onlara adaletle davranılacağına inanarak bekleme¬ 
lisin.” 

49. Her farz namazda tekrar tekrar okunan bu yedi ayet. FATt- 
HA’nın ayetleridir. Bazdan "el-Mesanı’nin. ikiyüz veya daha fazla 
ayete sahip yedi sureyi, yani Bakara-A raf ve (Enfal-Tevbe) veya Yu¬ 
nus gibi sureleri kastettiği görüşündedirler. Fakat ilk devir müfes- 
sirlerinin çoğunluğu bunun FATİHA olduğunda birleşmişlerdir. 
İmam Buhari de bunun el-Fatiha olduğunu destekler nitelikte iki 
sahih hadis rivayet etmiştir. 

50. Kur an ın büyük bir nimet olarak verildiğinin belirtilmesi. Pey¬ 
gamber (s.a) ve ona uyanlara, kafirlerin dünyevi mallarına özenme¬ 

meleri gerektiğini, zira Kur an gibi büyük bir nimetin yanında onla¬ 
rın varlıklarının hiçbir değeri olmadığım hatırlatmak içindir. Bunun 
önemini tam anlamıyla kavrayabilmek için, o dönemde Peygamber 
(s.a) ve ona uyanların fakirlikten kıvrandıklarını gözönünde bulun¬ 
durmak gerekir. Peygamber (s.a) tebliğe başladığında ticari etkinlik¬ 
leri hemen hemen sona ermişti. Bunun yanısıra Hz. Hatice'nin (r.a) 
bütün malım da harcamıştı. Sahabenin çoğu ise evlerinden ayrılan 
ve fa Jrleşen gençlerdi. Ekonomik boykot, ticaretle uğraşanların iş¬ 
lerim olumsuz yönde etkilemişti. Bunlardan başka, Kureyşlilerin 
kölesi veya mevlası olan ve hiçbir ekonomik pozisyonu olmayan mü¬ 

minler vardı. Bu ekonomik dertlerin yanısıra, bütün müslümanlar, 
peygamberle (s.a) birlikte, Mekke ve çevresindekilerden işkence gö¬ 
rüyorlardı. Kısacası o kadar çok işkence çekmiş, alay edilmiş ve hor¬ 
lanmışlardı ki, neredeyse hiçbiri maddi veya manevi işkenceden 
ma sun kalamamıştı. Diğer tarafta, onlara işkence eden düşmanlan 
olan Kureyş, bu dünyadaki bütün iyi şeyleri alıyor ve lüks içinde bir 
hayat sürüyorlardı. İşte müminlere yapılan tesellinin arka plam bu- 
dur. "Neden bu konuda cesaretinizi yitiriyorsunuz? Biz size her türlü 
zenginliğin ötesinde bir servet' verdik. O halde düşmanlannız sizin 
bilginizi ve yüce ahlakınızı kıskanmalıdır; siz onlann kötü yoldan 
kazanılmış servetlerini ve günah dolu zevklerim kıskanmamalısınız. 
Çünkü onlar Rableri katma vardıklarında, orada değeri olan hiçbir 
servet kazanmadıklarını göreceklerdir." 
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88 Sakın onlardan bazılarını yararlandırdığımız şeylere gözünü dik¬ 
me, onlara karşı hüzne kapılma,51 mü'minler için de (şefkat) kanatlarını 
ger. 

89 Ve de ki: "Şüphe yok, ben apaçık bir uyarıcıyım." 
90 Parça ayırıcılarına indirdiğimiz gibi, 

91 Ki onlar Kur’anı parça-parça kıldılar.02 
92 Rabbine andolsun, onların tümüne (bunu) soracağız. 
93 Yapmakta oldukları şeyleri. 

94 Öyleyse sen emrolunduğun şeyi açıkça söyle ve müşriklere aldırış 
etme. 

95 Şüphesiz o alay edenlere (karşı) biz sana yeteriz. 

96 Ki onlar, Allah ile beraber başka ilahları (ortak) kılmaktadırlar; on¬ 
lar yakında bilip-öğreneceklerdir. 

97 Andolsun, onlann söylemekte olduklarına karşı senin göğsünün 
daraldığını biliyoruz. 
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98 Sen Rabbini hamd ile teşbih et ve secde edenlerden ol. 
99 Ve yakın sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et.03 

AÇIKLAMA 

51. Yani, "Siz onlar hakkında iyi şeyler dilediğiniz halde, onların si¬ 
zi düşman kabul etmesine üzülmeyin. Yaptıkları kötülükleri fazilet 
olarak kabul etmelerine, sadece kendilerini değil başkalarını da so¬ 
nu felaket olan yola sürüklemelerine üzülmeyin: Hayır, onlar kendi¬ 
lerine banş yolunu gösteren kimsenin ıslah edici davranışlarına na¬ 
sıl da karşı çıkıyorlar." 

52. Bölücüler, dinlerini birçok bölüme ayıran ve onda ayıncüık ya¬ 
pan Yahudilerdi. Onlar, dinin bir bölümüne inanıyor, bir bölümünü 
reddediyor, dine bazı şeyleri ekliyor, bazı şeyleri de dinden çıkarıyor¬ 
lardı. Bu şekilde hepsi birbirine düşman birçok gruplara ayrılmış¬ 
lardı. 

Onların Kur an dan muradı Tevrat'tır. Onlara Tevrat nazil olmuş¬ 
tur. Hz. Muhammed (s.a)'in ümmetine nazil olan Kuran gibi. 

“Onlar Kuranlarını çeşitli bölümlere ayırdılar." "Onlar kitabın bir 
kısmına inanıp, bir kısmına inanmazlar." Aynı şey Bakara suresi, 
85. ayette de ele alınmıştın “Siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmı¬ 

nı inkar mı ediyorsunuz?" 
"Bu, bizim bölücülere (Yahudiler) gönderdiğimiz uyarının aynısı¬ 

dır." Burada müminler Allah tarafından yapılan uyarıyı dikkate al¬ 
mayan ve işledikleri günahta ısrar eden Yahudilerin durumundan 
ders almaları için uyarılmaktadırlar: "Yahudilerin düştüğü rezaleti 
görmektesiniz. Bu uyanyı dikkate almayarak aynı sonla karşılaş¬ 
mak ister misiniz?" 

53. Yani, "Salat (namaz) ve Rabbinize ibadet etmek sizde Hakkı 

tebliğ ve insanlığı ıslah etme sırasmda karşılaşacağınız zorluk ve en¬ 
gellere karşı gerekli olan dayanıklılık gücünü yaratacaktır. Bu, sizi 
rahatlatacak, size cesaret verecek ve engeller, alaylar ve zorluklarla 
dolu ilahi tebliğ görevinizi yerine getirmenizi sağlayacaktır." 

HİCR SURESİNİN SONU 
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16 / Nahl Suresi 
17 / îsra Suresi 
18 / Kehf Suresi 

19 / Meryem Suresi 
20 / Taba Suresi 

21 / Enbiya Suresi 
22 / Hacc Suresi 

23 / Müminun Suresi 
24 / Nur Suresi 

26 / Furkan Suresi 
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